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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ -  
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 02-11/1-5 
Датум: 10.03.2023. године 
Београд 
 

 
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Архитектонског факултета у Београду 

 
 

Р Е Ф Е Р А Т 
 

Комисије о пријављеним кандидатима за избор једног 
наставника у звањe ванредног професора за ужу уметничку област: 
„Архитектонско пројектовање“ на Департману за архитектуру 

 
 
На основу одлуке Изборног већа Архитектонског факултета бр. 01-2559/2-3 од 

12.12.2022. године, покренут је поступак за расписивање конкурса за избор једног 
наставника у звањe ванредног професора за ужу уметничку област: Архитектонско 
пројектовање, на Департману за архитектуру Архитектонског факултета у Београду, на 
одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом. 

 
Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање 

„Послови“ бр. 1020 од 28. 12. 2022. године, а на основу општих и посебних услова који су 
предвиђени Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), чланом 74 Законa о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. 
закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом Универзитета у 
Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник УБ”, бр. 237/22 и 240/22), Статутом Универзитета у Београду – 
Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 129/22 – пречишћен текст), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Факултету („Сл. 
билтен АФ”, бр. 131/22) и Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 
115/17). 

 
 Одлуком Изборног већа факултета бр. 01-2559/2-3 од 12.12.2022. године, 

образована је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата (у даљем тексту: 
Комисија), у саставу:  

 
- арх. Борислав Петровић, редовни професор Универзитета у Београду – 

Архитектонског факултета, председник Комисије, 
 

- мр Зоран Абадић, ванредни професор Универзитета у Београду – 
Архитектонског факултета - члан Комисије и 
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- др Александар Милојковић, ванредни професор Универзитета у Нишу – 
Грађевинско-архитектонскi факултет, члан Комисије. 

 
 
Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила 
да је на Конкурс благовремено приспела пријава кандидата: 
 
• доц. др Милана Максимовића, дипл. инж. арх, бр. пријаве 02-47/1 од 09. 01. 2023. године. 
 
Након увида у материјал поднет у пријави, Комисија је констатовала да је кандидат поднео 
сву 
потребну документацију, дефинисану условима расписаног конкурса, и на основу ње 
подноси 
следећи: 
 
 
И З В Е Ш Т А Ј   О   П Р И Ј А В Љ Е Н О M    К А Н Д И Д А Т У 
СА БИОГРАФСКИМ ПОДАЦИМА И ПРОФЕСИОНАЛНИМ РЕФЕРЕНЦАМА 
 
А. Подаци о кандидату 
 
 
1.0 БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

 

1.1 Образовање 

Др Милан Максимовић рођен је 28. јануара 1970. године у Ваљеву, где је завршио 
основну школу и матурирао у Ваљевској гимназији, природно математички смер, занимање 
математичко технички сарадник. Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписао 
је 1989. године, а дипломирао 1996. године код ментора проф. Бранислава Митровића.  

 
Магистарске студије 

Магистарске студије Архитектонског факултета уписује 1997. године на курсу 
Архитектонска организација простора, као и 1999. на курсу Архитектонско 
урбанистичко пројектовање. Диплому Магистра техничких наука стекао је маја 2006. 
године са радом на тему „Архитектонски израз и интегрисање архитектуре у окружење на 
примерима пројеката јавног градског простора“ код ментора проф. Предрага Цагића. 

У периоду од 1999-2001. године био је секретар последипломског курса 
Архитектонско урбанистичко пројектовање, 

 
Докторске студије 

Током 2008. године подноси пријаву докторске дисертације под називом 
„Симболички облици стваралачког израза у архитектонском делу“ код ментора проф. др 
Владимира Мака. Дисертацију је са успехом одбранио 20. априла 2013. године и стекао 
звање Доктора техничких наука у научној области Архитектура и урбанизам. 

 
 
1.2 Професионална пракса 

Од 1996. године запослен је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 
прво као Лице обдарено за научно-истраживачки рад, затим као Асистент приправник на 
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Катедри за архитектонско и урбанистичко пројектовање, да би 2004. године био изабран у 
звање Самосталног стручног сарадника на истој катедри. У звање Доцента за ужу научну, 
односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, на 
Департману за архитектуру, бира се 2008. године на одређено време у трајању од пет 
година. У исто звање поново је изабран 2013. године. 

У току професионалне праксе био је активан у струковним удружењима, члан управног 
одбора Друштва архитеката Ваљева од 1995-2001. године и председник Друштва архитеката 
Ваљева од 2001-2006. године, члан Управног одбора Савеза архитеката Србије од 2001-2004. 
године.  

Од 2016. године члан је управног одбора фондације „Миланка Терзин“ као 
потпреседник Управног одбора одлуком Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду. Члан Савета Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву од марта 2019. 
до краја 2021. године.  

 

2.0 ЈАВНЕ НАГРАДЕ И СТРУЧНА ПРИЗНАЊА 

  

2021. 

Признање Савеза инжењера и техничара Србије за најбољу 
инжењерско техничарску публикацију СИТС за 2020. годину (за 
зборник Време архитектуре – архитектура и урбанизам у Ваљеву 
2010-2022, Друштво архитеката Ваљева, главни и одговорни уредник 
зборника радова). 

2011. Награда Града Ваљева из области урбанизма, архитектуре и заштите 
животне средине. 

2008. 
Признање 30. Салона архитектуре у категорији публикације, Музеја 
примењене уметности у Београду за монографију Архитектура и, 
Архитектонски факултет у Београду, 2007. 

2004. 

Признање Салона архитектуре за публицистику, научно стручне 
радове и књиге, Друштва архитеката Новог Сада (за зборник Време 
архитектуре – архитектура и урбанизам у Ваљеву 2002-2003, 
Друштво архитеката Ваљева, главни и одговорни уредник зборника 
радова). 

1998. 

Признање 21. Салона архитектуре за урбанистички пројекат, Музеја 
примењене уметности у Београду (за пројекат Aristotelous: Redesign of 
The Civic Axis of Thessaloniki са Зорицом Петковић, Каролином 
Дамјановић и Иваном Субановићем). 

 
 
 
 

3.0 ПЕДАГОШКО ИСКУСТВО 
 

3.1 Учешће у настави на Архитектонском факултету у Београду 

2022/23. 
Основне академске студије - 3. семестар  
Предмет: СТУДИО 01А ‐ Породично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Основне академске студије – 5. семестар 
Предмет: Стручна пракса 
Учесник у настави као наставник 
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Основне академске студије - 5. семестар  
Изборни предмет: Одрживост 
Учесник у настави као предавач 

 
Мастер академске студије Архитектура- 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М01А – Пројекат, Семинар. 
Учесник у настави као руководилац студија 

2021/22. 
Основне академске студије - 3. семестар  
Предмет: СТУДИО 01А ‐ Породично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Основне академске студије - 5. семестар  
Изборни предмет: Одрживост 
Учесник у настави као предавач 

 

Основне академске студије - 6. семестар  
Предмети: Студио 04 - Синтеза, Студио 04 - Завршни рад,  
Завршни рад  
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Мастер академске студије Архитектура- 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М01А – пројекат, семинар, радионица 
Учесник у настави као руководилац студија 

 Мастер академске студије Архитектура- 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М02А – пројекат, семинар, радионица 

2020/21. 
Основне академске студије - 3. семестар  
Предмет: СТУДИО 01А ‐ Породично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Мастер академске студије Унутрашња рхитектура 
Предмети: Мастер теза, Мастер пројекат,  
Мастер завршни рад, Учесник у настави као ментор 

 
Мастер академске студије Архитектура- 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М01А – пројекат, семинар, радионица 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Мастер академске студије Архитектура- 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М02А – пројекат, семинар, радионица 
Учесник као кординатор предмета и руководилац студија. 

2019/20. 
Основне академске студије - 3. семестар  
Предмет: СТУДИО 01А ‐ Породично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Мастер академске студије Унутрашња рхитектура  
Предмети: Мастер теза, Мастер пројекат,  
Мастер завршни рад, Учесник у настави као ментор 

 
Мастер академске студије Архитектура- 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М01А – пројекат, семинар, радионица 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Мастер академске студије Архитектура - 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М02А – пројекат, семинар, радионица 
Учесник као кориднатор предмета и руководилац студија. 

2018/19. 
Основне академске студије - 3. семестар  
Предмет: СТУДИО 01А ‐ Породично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Мастер академске студије Унутрашња aрхитектура 
Предмети: Мастер теза, Мастер пројекат,  
Мастер завршни рад, Учесник у настави као ментор 
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Мастер академске студије Архитектура- 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М01А – Пројекат, Семинар, Радионица 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Мастер академске студије Архитектура- 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М02А – Пројекат, Семинар, Радионица 
Учесник као кординатор предмета и руководилац студија. 

2017/18. 
Основне академске студије - 3. семестар  
Предмет: СТУДИО 01А ‐ Породично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Мастер академске студије Унутрашња aрхитектура  
Предмети: Мастер теза, Мастер пројекат,  
Мастер завршни рад, Учесник у настави као ментор 

 
Мастер академске студије Архитектура- 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М02А – Пројекат, Семинар, Радионица 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Мастер академске студије Архитектура- 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М01А – Пројекат, Семинар, Радионица 
Учесник у настави као руководилац студија 

2016/17. 
Основне академске студије - 3. семестар  
Предмет: СТУДИО 01А ‐ Породично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Основне академске студије - 4. семестар  
Предмет: СТУДИО 02А ‐ Вишепородично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Основне академске студије - 5. семестар  
Предмет: СТУДИО 03Б ‐ Вишепородично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Мастер академске студије Архитектура- 1. семестар 
Предмети: СТУДИО М02А – Пројекат, Семинар, Радионица 
Учесник у настави као руководилац студија 

2015/16 
Основне академске студије - 3. семестар  
Предмет: СТУДИО 01А ‐ Породично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Основне академске студије - 6. семестар  
Предмет: Студио пројекат 4 – Синтеза 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Основне академске студије – 6. семестар 
Предмет: Изборни предмет 2 / Курс 17.2 
Тема предмета: Посебни проблеми пројектовања 

2014/15 
Основне академске студије - 3. семестар  
Предмет: СТУДИО 01А ‐ Породично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Основне академске студије - 6. семестар  
Предмет: Студио пројекат 4 – Синтеза 
Учесник у настави као руководилац студија 

2013/14 
Основне академске студије - 3. семестар  
Предмет: СТУДИО 01А ‐ Породично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Основне академске студије - 6. семестар  
Предмет: Студио пројекат 4 – Синтеза 
Учесник у настави као руководилац студија 
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2008-13. 
Основне академске студије - 6. семестар  
Предмет: Студио пројекат 4 – Синтеза 
Учесник у настави као руководилац студија 

 
Основне академске студије - 3. семестар  
Предмет: Студио 01А ‐ Породично становање 
Учесник у настави као руководилац студија 

2008-11. Мастер академске студије Архитектура-4. семестар  
Предмет: Студио М9 – Дипломски испит 
Учесник у настави као ментор 

 
3.2 Предавања по позиву у оквиру редовне наставе факултета 

2021. 
Тема предавања: „Архитектонска конкурсна пракса“, у оквиру 

предмета студијске целине М02, руководилац проф. Борислав 

Петровић, Департман за архитектуру. 

2021. 
Тема предавања: „Архитектура и урбанизам у Ваљеву – савремени 

контекст“, у оквиру предмета студијске целине М02, руководилац 

проф. Зоран Ђукановић, Департман за урбанизам.  
2019. Тема предавања: „Деконструктивизам у архитектури“ у оквиру 

предмета „Процес пројектовања“, руководилац предмета проф. 

Борислав Петровић, Департман за архитектуру. 

2018. 
Тема предавања: „Деконструктивизам у архитектури“ у оквиру 

предмета „Процес пројектовања“, руководилац предмета проф. 

Борислав Петровић, Департман за архитектуру. 

2018. 

Тема предавања: „Пројекат Београдска филхармоније – концепт и 

контекст“, у оквиру изборног предмета „Пројекат, објекат, детаљ“, 

руководилац предмета доц. Драган Марчетић, Департман за 

архитектонске технологије. 

2017. 
Тема предавања: „Деконструктивизам у архитектури“ у оквиру 

предмета „Процес пројектовања“, руководилац предмета проф. 

Борислав Петровић, Департман за архитектуру.  

2016. 

Тема предавања: "Филозофија пројекта: архитектонски дијаграм" у 

оквиру изборног предмета „Пројекат, објекат, детаљ“, руководилац 

предмета доц. Драган Марчетић, Департман за архитектонске 

технологије. 
 

3.3 Предавања по позиву у оквиру сарадње са другим установама 

2022. 

Тема предавања: „Програм студија: градска библиотека у Ваљеву“, 

предавње и радионица у оквиру реализације заједничког програма 

на предметима Архитектонског факултета у Београду и Грађевинско-

архитектонског факултета у Нишу, са темом „Градска библиотека у 

Нишу“, Амфитеатар Грађевинско-архитектонксог факултета у Нишу, 

13. мај 2022. године. 

2017. 
Тема предавања: "Архитектонски дијаграм" у оквиру студијског 

програма Унутрашња архитектура, Одсек за примењену и ликовну 

уметност Универзитета у Крагујевцу, мај 2017. 

2016. 
Тема предавања: "Функција и значење у архитектури" у оквиру 

студијског програма Унутрашња архитектура, Одсек за примењену и 

ликовну уметност Универзитета у Крагујевцу, април 2016. 
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Тема предавања: „Ваљево модеран град“ у оквиру програма Друштва 

архитеката Ваљева, Народни музеј Ваљево, април 2016. (са Иваном 

Рашковићем) 

2014. 
Тема предавања: „Архитектура и њена функција“ у оквиру програма 
јавних предавања, Ваљевска гимназија, 5. март 2014.  

 

3.4 Учешће у комисијама Факултета 

Од 

2022. 

Председник Комисије за спровођење поступка уписа кандидата на прву 

годину студијског програма Мастер академских студија - Архитектура, 

студијског програма Мастер академских студија - Унутрашња 

архитектура и студијског програма Мастер академских студија - 

Интегрални урбанизам, у школској 2021/2022 години (одлуком бр. 01-

997/2-5 Наставно и научно-уметничког већа Факултета од  27. јуна  2022. 

године). 

 

Члан Комисије за пријемни испит за упис кандидата на прву годину 

студијског програма Основних академских студија - Архитектура и 

студијског програма Интегрисаних студија - Архитектура Универзитета у 

Београду – Архитектонског факултета, у школској 2021/2022 години 

(одлуком бр.  01-2011/2-3 Наставно и научно-уметничког већа Факултета 

од  29. 11. 2021. године). 
 

3.5 Учешће у допунским програмима и ваннаставним активностима студената 

2022. 

Организација и спровођење стручне екскурзије студената у Нишу, у 

оквиру рада на заједничком програм са Грађевинско-архитектонским 

факултетом у Нишу, на тему „Градска библиотека у Нишу“, 13. мај 

2022. године. 

2018. 

Организација и спровођење стручне екскурзије студената у Љубљани 

у оквиру програма на предмету Студио М02а – радионица у сарадњи 

са Факултетом за архитектуру Универзитета у Љубљани, Љубљана 23-

25. март 2018. године 

2017. Учешће у спровођењу стручне екскурзије студената у Љубљани, 

новембар 2017. године. 

2011. Учешће у спровођењу стручне екскурзије студената у Љубљани, април 

2011. године. 

1998. Летња школа архитектуре „Етно архитектура“, ментор радионице са 

Александром Виденовићем, Петница, 1998.  

1997. Летња школа архитектуре „Архитектура и природа“, ментор 

радионице са Зорицом Савичић, Петница, 1997.  

1996. Летња школа архитектуре „Архитектура и природа“, ментор 

радионице са Мајом Кусмук и Браниславом Реџићем, Петница, 1998.  
 

 
 

4.0 ПИСАНИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНИ РАДОВИ 
 
4.1 Монографска издања и зборници радова 
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2021. 

Време архитектуре – архитектура и урабнизам у Ваљеву 2010-
2019, зборник радова, 2021. (главни и одговорни уредник: Милан 
Максимовић) Издавач: Друштво архитеката Ваљева. ISBN - 978-86-
904863-2-8 COBISS.SR-ID – 28194057.  

2018. 
Милан Максимовић, Архитектура и разлика, монографија. Издавач: 
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, 2018. ISBN - 978-86-
7924-197-9, COBISS.SR-ID - 262998796 

2013. 
Максимовић, Милан, Симболички облици стваралачког израза у 
архитектонском делу, докторска дисертација, Архитектонски 
факултет у Београду, 2013. COBISS.SR-ID 43936015 

2010. 

Време архитектуре: Архитектура и урбанизам у Ваљеву 2004-2009, 
зборник радова, 2010. (главни и одговорни уредник: Милан 
Максимовић) Издавачи: Друштво архитеката Ваљева, ИД Колубара, 
Инжењерска комора Србије. ISBN: 978-86-904863-1-1, COBISS.SR-ID 
173624844 

2007. 
Максимовић, Милан, Архитектура и, Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 2007. ISBN 978-86-7924-007-1, 
COBISS.SR-ID 144517900 

2006. 

Максимовић, Милан, Архитектонски израз и интегрисање 
архитектуре у окружење на примерима пројеката јавног градског 
простора, магистарски рад, Архитектонски факултет у Београду, 
2006. COBISS.SR-ID 513116561 

2004. 

Време архитектуре: Архитектура и урбанизам у Ваљеву 2002-2003, 
зборник радова, 2004. (главни и одговорни уредник: Милан 
Максимовић) Издавач: Друштво архитеката Ваљева. ISBN: 86-904863-
0-5, COBISS.SR-ID 110908684 

 

4.2 Списак научно-истраживачких и стручних радова  

2021. 

Време архитектуре – архитектура и урабнизам у Ваљеву 2010-2019, 
зборник. Главни и одговорни уредник: Милан Максимовић. Издавач: 
Друштво архитеката Ваљева, 2021. ISBN - 978-86-904863-2-8 
COBISS.SR-ID – 28194057.  
Аутор прилога у публикацији: Милан Максимовић, Бреме за наше 
време, реч уредника, стр. 6-7; Милан Максимовић, Београдски стан у 
њујоршкој улици, Ин мемориам проф. Дарко Марушић 1940-2017. 
стр. 112-113; Милан Максимовић, Вртић изазова, Дечија установа 
„Видра“ у насељу Градац, стр. 202-211; Милан Максимовић, 
Архитектура приобаља, студентски пројекти рађени на 
Архитектонском факултету у Београду, стр. 248-281. 

2017. 

Драган Марчетић, Милан Максимовић: "Технологија као 
глобализовани контекст архитектуре", ФИЛУМ -XI међународни 
научни скуп - Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-
уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 2017. стр. 215-223. 
ISBN:978-86-80596-04-4 COBISS.SR-ID 248652556 

 
Милан Максимовић: "Контекст и контекстуалност у 
архитектонском разматрању", ФИЛУМ - XI међународни научни 
скуп - Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички 
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факултет Универзитета у Крагујевцу, 2017. стр. 243-256. ISBN 978-86-
80596-04-4  COBISS.SR-ID 248652556 

2015.  
Milan Maksimovic: „Meaning and Expression as Aesthetic Intention in 
Architecture“, Revision of Modern Aesthetic, University of Belgrade – 
Faculty of Architecture, Beograd, 2015. ISBN 978-86-7924-144-3   

2014. 

Milan Maksimovic and Milos Komlenic: „The function of architecture and 
the pardigm of functionalism“, ARCHTHEO ’14 Theory of architecture 
conference, DAKAM Publishing, Istanbul, 2014. pp. 115-125. ISBN 978-
605-5120-90-0  

2013. 
Милан Максимовић: Деконструкција као концепт архитектонске 
праксе // Часопис Архитектура и урбанизам, април 2013. ID BROJ: 
200257292 Прегледни рад, DOI:10.5937/a-u37-3458 

 
Милан Максимовић: Вртић изазова, Часопис Форум, бр. 57, 2013. 
Београд 

2010. 
Милан Максимовић: Искуство удруживања // Зборник Време 
архитектуре: Архитектура и урбанизам у Ваљеву 2004-2009, 
Ваљево, 2010. ст. 6. ISBN: 978-86-904863-1-1, COBISS.SR-ID 173624844 

2008. 
Милан Максимовић: Трговина – обележје града // Часопис Форум, 
бр. 53. јануар 2008. Београд, ст. 64. 

 
Милан Максимовић: Концепт минимализма // Београдска 
интернационална недеља архитектуре, каталог манифестације, 
Београд, 2008. ст. 25. 

2006. 
Милан Максимовић: О згради академског стила: Хармонија којој се 
ништа не може ни одузети, ни додати // Школски лист 
Гимназијалац. Бр. 75. 2006. Ваљево, ст. 3 

2004. 
Милан Максимовић: Језик архитектонског цртежа / Милан 
Максимовић // Часопис ДАНС, бр. 46, 2004. Нови Сад, ст. 52. 

 
Милан Максимовић: Време архитектуре // Зборник Време 
архитектуре: Архитектура и урбанизам у Ваљеву 2002-2003, 
Ваљево, 2004. ст. 6. 

1998. 
Karolina Damjanovic, Zorica Petkovic and Milan Maksimovic: A Quest For 
(I)rational, Reconstruction Of The City: Urban Design Competitions  For 
Thessaloniki, Thessaloniki 1998. p. 124.  

 

Зорица Савичић и Милан Максимовић: Сталност променљивости, 
Архитектура предела: Монографија друге Летње школе 
архитектуре у Петници, Београд, Архитектонски факултет у 
Београду, 1998. ст. 47. 

1997. 

Маја Кусмук, Милан Максимовић, Бранислав Реџић: Град на води, 
Архитектура приобаља: Монографија прве Летње школе 
архитектуре у Петници, Архитектонски факултет у Београду, 1997. 
ст. 35. 

1996. Маја Кусмук, Милан Максимовић, Бранислав Реџић: Град на води, 
Зборник међународне конференције Архитектура урбанизам на 
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Прагу III миленијума, Архитектонски факултет у Београду, 1996. ст. 
234. 

 
4.3 Учешће на научним конференцијама и стручним скуповима 

2022. 

Предавач по позиву - стручни скуп „Архитектонско урбанистички 
форум“ на тему „Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости“, 
Инжињерска комора Србије, 28-29. октобар 2022. године, Велика сала 
Савеза инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 7/III, Београд. 

 

4.4 Научне рецензије 

2022. 
Рецензент радова Зборника са XVI међународног научног скупа 
одржаног на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 
Крагујевцу за секцију Примењене и ликовне уметности 

2021. 
Рецензент радова Зборника са XV међународног научног скупа 
одржаног на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 
Крагујевцу за секцију Примењене и ликовне уметности 

2020. 
Рецензент радова Зборника са XIV међународног научног скупа 
одржаног на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 
Крагујевцу за секцију Примењене и ликовне уметности 

2019. 
Рецензент радова Зборника са XIII међународног научног скупа 
одржаног на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 
Крагујевцу за секцију Примењене и ликовне уметности 

2018. 
Рецензент радова Зборника са XII међународног научног скупа 
одржаног на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 
Крагујевцу за секцију Примењене и ликовне уметности 

2017. 

Рецензент радова Зборника са XI међународног научног скупа 
одржаног на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 
Крагујевцу за секцију Примењене и ликовне уметности (област 
Архитектура М14) ISBN: 978-86-80596-04-4 

 

 

 

  

5. УМЕТНИЧКА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА 

5.1. Реализовани објекти и ентеријери 

2021. 

Апартмански објекат „Планински мир“ на Дивчибарама. Аутори: 
Милорад Обрадовић и Милан Максимовић. Година пројектовања: 
2019. Година изградње: 2020-2021. Инвеститор и извођач: Градња 
бетон, Д.О.О. Ваљево. 

2011. 
Ентеријер стана у улици Здравка Челара у Београду. Пројектовано 
2011. Реализација ентеријера у периоду од 2011-2014. 
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2008. 
Стамбено пословни објекат у улици П. Стефановића у Лазаревцу (са 
Светланом Марковић), идејни и главни пројекат 2006. Реализација 
објекта 2008. 

2004. 
Стамбено пословна целина у улици Раце Терзића у Лазаревцу, 
идејно решење за урбанистички пројекат. (са Бранком Ристићем) 
Реализација објеката у периоду од 2008-2014. 

 

5.2. Идејни пројекти и идејна архитектонска решења 

2022. 
Идејно архитектонско решење стамбено пословног објекта 
апратманског типа на Дивчибарама. Аутори: Милан Максимовић и 
Милорад Обрадовић. Инвеститор: Драган Никић.  

2021. 

Идејно решење стамбено пословних објеката апартманског типа, 
Дивчибаре, 2021. Ауторски тим: Драган Марчетић, Милан 
Максимовић и Милорад Обрадовић. Инвеститор: ГПД Градња Бетон 
ИНГ д.о.о., Ваљево. Извођач: ГПД Градња Бетон ИНГ д.о.о. Ваљево. 
ОБЈЕКАТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

2018. 
Идејно архитектонско решење ресторана са апратманима за одмор. 
Аутори: Милорад Обрадовић и Милан Максимовић. Инвеститор: 
Александар Ђерић.  

2008. 
Идејно архитектонско решење пословно-трговачког објекта у 
Подгорици, 2008. (са Лелом Реџепагић и Драганом Марчетићем) 

2007. 
Идејно архитектонско решење стамбено-пословног објекта у 
Карађорђевој улици у Ваљеву, 2007. 

 
Урбанистички пројекат за изградњу технопарка Обнинск, Москва, 
2006. (са Драганом Марчетићем) 

1998. 
Идејно архитектонско решење доградње и адаптације стамбене куће 
у улици Кнеза Јовице у Ваљеву, 1998. 

1997. 
Идејно архитектонско решење реконструкције стамбених павиљона 
Караташ, 1997. (са Јеленом Шаровић и Данијелом Чолић) 

 
Идејни пројекат за царински терминал са паркиралиштем за теретна 
возила Вршка Чука, 1997 (са Јеленом Шаровић и Данијелом Чолић) 

1996. 
Идејно архитектонско решење пословно-тржног центра у Кладову, 
1996. (са Јеленом Шаровић и Данијелом Чолић) 

 
5.3. Награђени архитектонско урбанистички конкурси 

2020. Архитектонско-урбанистички конкурс за избор идејног решења за 
изградњу Мултифункционалног експо центра у Нишу. Аутори: 
Драган Марчетић и Милан Максимовић. Година: 2020. Расписивач: 
Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте. Рад 
изложен на изложби конкурсних радова, Завод за урбанизам града 
Ниша, март-април 2020. године. Рад приказан у часопису Архитект - 
Гласник друштва архитеката Ниша: Резултати конкурса за дизајн 
идејног архитектонско-урбанистичког решења мултифункционалног 
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ЕКСПО – ЦЕНТРА у Нишу, Архитект, април 2020, година XXI, број 67-68, 
стр. 9-11. ISSN 1451-3080 
ДРУГА НАГРАДА 

2019. Урбанистичко-архитектонски конкурс за избор идејног решења за 
изградњу вишенаменског објекта за потребе културе у Нишу.  
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић. Година: 2019. 
Расписивач: Град Ниш-Канцеларија за локални економски развој и 
пројекте. Рад изложен на изложби конкурсних радова, Завод за 
урбанизам града Ниша, 2019. Рад приказан у часопису Архитект – 
Гласник друштва архитеката Ниша: Резултати конкурса за израду 
идејног решења за изградњу вишенаменског објекта за потребе 
културе у Нишу, Архитект, април 2019, година XX, број 67-68, стр.14-
20. ISSN 1451-3080 ДРУГА НАГРАДА 

2019. 

Међународни, општи, јавни, анонимни, конкурс за израду идејног 
урбанистичко-архитектонског решења централне пешачке зоне у 
Бањој Луци. Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић. 
Расписивач: Град Бања Лука , Одељење за просторно уређење града 
Бања Луке. Рад изложен на изложби конкурсних радова, Изложбени 
салон у Банском двору, Бања Лука, Република Српска, од 23.децембра 
2019. године до 13. јануара 2020. године. Рад приказан у штампаном 
каталогу конкурсних радова.  
2. ЈЕДНАКОВРЕДНА НАГРАДА од три награде (прва награда није 
додељена)  

2017. 

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, урбанистичко-
архитектонски конкурс  дела Мaкишког поља, ГО Чукарица, Београд, 

2017. Расписивач: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда Ј.П. (са Драганом Марчетићем) ПРВА НАГРАДА 

2016. 

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, урбанистичко-
архитектонски конкурс за део блока 13 на Новом Београду - 
Београдска филхармонија, Београд, 2016. Расписивач: Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. (са Драганом 
Марчетићем) ПРВА НАГРАДА 

2016. 

Јавни, анонимни, двостепени, отворени, архитектонски конкурс за 
израду идејног решења реконструкције објекта у Ресавској 40б и 
пренамену у Музеј града Београда, улица Ресавска, Београд, 2016. 
Расписивач: Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције 
и становање (са Драганом Марчетићем) ОТКУП 

2007. 
Конкурс за идејно архитектонско урбанистичко решење простора 
Теразијске терасе у Београду, 2007. (са Драганом Марчетићем) III 
НАГРАДА 

2007. 
Конкурс за програмско урбанистичко-архитектонско решење 
простора Трг костурница (Расински трг) у Крушевцу, 2007. (са 
Драганом Марчетићем) ОТКУП 

2003. 
Конкурс за идејно урбанистичко уређење спортско пословног 
комплекса Ташмајдан у Београду, откуп, 2003. ОТКУП 

2001. 
Конкурс за архитектонско урбанистичко решење гимназије у 
Краљеву, 2001. (са Мајом Кусмук и Светланом Марковић) ОТКУП 
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2000. 

Конкурс за архитектонско урбанистичко идејно решење стамбених 
објеката у Лазаревцу, 2000. (са Милошем Комленићем и Мајом 
Кусмук)  
III НАГРАДА 

1998. 
Архитектонско урбанистички конкурс за хотел у Рајићевој улици у 
Београду, обештећење 1998. (са Драганом Марчетићем) УЖИ ИЗБОР 
- ОБЕШТЕЋЕЊЕ 

 

Архитектонско урбанистички конкурс за пословно стамбени центар у 
Старој Моравици, 1998. (са Драганом Марчетићем и Миленом 
Крагић)  
III НАГРАДА 

1997. 

Aristotelous: Redesign of The Civic Axis of Thessaloniki, Међународни 
конкурс за редизајн Аристотелове осе у Солуну, 1997. (са Зорицом 
Петковић, Каролином Дамјановић и Иваном Субановићем) II 
НАГРАДА 

 
Архитектонски конкурс за идејно решење аутобуске станице у 
Лазаревцу, II награда, 1997. (са Мајом Кусмук и Зорицом Петковић) II 
НАГРАДА 

1990. 
Јавни конкурс ГСП-а и ДАБ-а за редизајн трамваја, 1990. (са Драганом 
Марчетићем) IV НАГРАДА 

 
5.4. Јавни архитектонско урбанистички конкурси 

2020. Јавни, анонимни, једностепени, отворени, архитектонски конкурс за 
идејно решење за ИЗГРАДЊУ – ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ДЕПОА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ. Аутори: Драган Марчетић и Милан 
Максимовић. 
Расписивач: Народна библиотека Србије. 

 Конкурс за израду идејног решења за изградњу нове зграде 
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ. Аутори: Драган Марчетић и Милан 
Максимовић. Ррасписивач: Град Ниш-Градска управа града Ниша. 

2018. Aрхитектонско-урбанистички конкурс за израду идејног решења 
градске већнице са уређењем централног градског трга и подземном 
гаражом у Зеници, Босна и Херцеговина. Аутори: Драган Марчетић и 
Милан Максимовић. Расписивач: Град Зеница са Асоцијацијом 
архитеката у Босни и Херцеговини и Јавним предузећем за просторно 
планирање и уређење града Зеница. 

2017. 

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, урбанистичко-
архитектонски конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица, 
Београд. Расписивач: Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда Ј.П. (са Драганом Марчетићем) 

 
Јавни међународни отворени двостепени конкурс за израду идејног 
решења за спомен-обележје Зорану Ђинђићу на Студентском тргу у 
Београду, 2017. Расписивач: Секретаријат за културу града Београда.  

2016. 

Јавни, анонимни,једностепени, отворени, урбанистичко-
архитектонски  конкурс  за израду  идејног решења за изградњу 
објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу у Београду, 2016. 
Расписивач: град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за 
инвестиције и становање. (са Драганом Марчетићем)  
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2015. 

Отворени идејни двостепени анонимни урбанистичко-архитектонски 
конкурс за три централна трга у Београду (Трг Николе Пашића, Трг 
Теразије и Трг Републике), 2015. Расписивач: Град Београд и 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда (са 
Тијаном Јаблановић, Иваном Нешић, Бојаном Цојић, Офелијом 
Раденковић, Маријом Човић и Срђаном Прцовићем) 

2014. 

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, урбанистичко-
архитектонски  конкурс  за израду урбанистичко-архитектонског 
решења  аутобуске и железничке станице Нови Београд и 
комерцијално- пословног комплекса у блоку 42 у Новом Београду, 
2014. Расписивач: Урбанистички завод Београда. (са Драганом 
Марчетићем)  

2006. 
Конкурс за идејно архитектонско урбанистичко решење 
реконструкције Каленић пијаце у Београду, 2006. 

2003. 
Конкурс за урбанистичко архитектонско решење блока 16 на Новом 
Београду, 2003.  

1999. 
Конкурс за архитектонско урбанистичко решење пословног центра 
Цептер у Бања Луци, 1999. (са Милошем Комленићем) 

 
Конкурс за идејно решење хотела – Дом српско грчког пријатељства у 
Коштунићима, 1999. (са Милошем Комленићем) 

1997. 
Урбанистичко архитектонски конкурс за уређење централне зоне и 
железничког трга у Пећи, 1997. (са Љубинком Ранковићем) 

1995. 
Конкурс за идејно архитектонско решење управне зграде Металац у 
Горњем Милановцу, 1995. (са Јеленом Шаровић) 

1994. 
Међународни студентски конкурс Urban Housing, 1994. (са Мајом 
Кусмук) 

1993. 
Урбанистичко архитектонски конкурс за решење партера изнад 
железничке станице Вуков споменик у Београду, 1993. 

 
Међународни архитектонски конкурс Renco Piano – Basic Shelter and 
Your Local Memory, 1993. (са Станимиром Перишићем) 

 
5.5. Позивни архитектонско урбанистички конкурси 

2008. 
Позивни урбанистичко архитектонски конкурс за Центар за посетиоце 
археолошког налазишта Ромулијана Зајечар, 2008. 

2004. 
Позивни конкурс за архитектонско решење екстеријера зграде 
Агробанке у Београду, 2004. (са Светланом Марковић) 

2001. 
Позивни конкурс за архитектонско урбанистичко решење трга у 
Мионици, 2001. (са Мајом Кусмук и Светланом Марковић) 

1997. 
Позивни архитектонски конкурс за идејно решење ентеријера сале и 
вестибила зграде Скупштине града на тргу Николе Пашића, 1997. (са 
Марином Шибалић) 
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5.6. Радови из области графичког дизајна 

      2010. 
Дизајн и поставка изложбе Стари Генералштаб и графичка опрема 
каталога, Београд 2010. 

 
Дизајн и поставка изложбе Савремена архитектура у Ваљеву 2000-
2010, Конак књегиње Љубице, Београд // Галерија Друштва 
архитеката Ниша, 2010. 

2004. 
Графичко решење знака и логотипа предузећа Неонаос из Београда, 
2004. 

2001. 
Конкурс за идејно решења знака и логотипа предузећа Енергопласт 
из Београда, I награда и реализација, 2001. (са Мајом Кусмук) 

1996. 
Конкурс за идејно решење насловне стране часописа Форум,1996. (са 
Ољом Максимовић) 

 
6. ИЗЛОЖБЕ У УМЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ 

 
6.1. Кустоски рад 

2017. 
Изложба архитектуре Миленија и Дарко Марушић, Народни музеј 
Ваљево, 23. новембар – 15. децембар 2017. године (кустос изложбе и 
модератор-учесник пратеће трибине) 

2010. 

Савремена архитектура Ваљева 2000-2010, БИНА 2010. Конак кнегиње 
Љубице, Београд 7-22. мај 2010. године.  (кустос изложбе и учесник 
пратеће трибине на тему „Савремена српска архитектура изван 
Београда)“. 

 
6.2. Учешће на изложбама 

2022. 23. Салон архитектуре у Новом Саду, Нова галерија Академије 
уметности, Булевар Михаила Пупина 22, Нови Сад, од 15. до 30. 
октобра 2022. године. Селектован и изложен апартмански објекат 
„Планински мир“ на Дивчибарама у категорији Архитектура и 
публикација „Време архитектуре – архитектура и урбанизам у Ваљеву 
2010-2019“ у категорији Публикације.  

2021. 5. Балканско архитектонско бијенале, Биоскоп Балкан, Улица Браће 
Југовића 16, Београд, од 8. до 16. децембра 2021. године. Селектован 
и изложен апартмански објекат „Планински мир“ на Дивчибарама. 

2017. Изложба "Дани архитектуре - Београд будућности", Хала 2, ниво S, 
Београдски Сајам Грађевине SEEBBE 2017. 19.-23. април 2017. године. 

 Изложба конкурсних радова за део блока 13 на Новом Београду - 
Београдска филхармонију, Београд,  Урбанистички завод Београда, 
2017. година. 

 Изложба „Шкољка музеја: три конкурса за зграду музеја града 
Београда“, БИНА 2017, Музеј града Београда, 4-25. маја 2017. године. 
Аутори изложбе: др Злата Вуксановић Мацура и Ангелина Банковић.  

2010. Салон архитектуре, Музеј примењене уметности у Београду 2010. 
(изложена монографија Време архитектуре – архитектура и 
урбанизам у Ваљеву 2004-2009, Друштво архитеката Ваљево, 2010) 
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2008. Изложба стручно уметничких остварења, Архитектонски факултет у 
Београду, 2008. 

 Салон архитектуре, Музеј примењене уметности у Београду 2008. 
(изложена монографија Милан Максимовић Архитектура и, 
Београд, 2008) 

2005. Изложба Друштва архитеката Ваљева, Манифестација Време 
архитектуре, Народни музеј у Ваљеву, 2005. (изложени конкурсни 
пројекти) 

2004. Салон архитектуре, Музеј Војводине у Новом Саду, 2004. (изложена 
монографија Време архитектуре – архитектура и урбанизам у 
Ваљеву 2002-2003, Друштво архитеката Ваљево, 2004) 

2002. Прва изложба наставника и сарадника Катедре за архитектонско и 
урбанистичко пројектовање, Архитектонски факултет у Београду / 
Народни музеј у Ваљеву, 2002. (изложени конкурсни пројекти) 

 Изложба Друштва архитеката Ваљева, Манифестација Време 
архитектуре, Народни музеј у Ваљеву, 2002. (изложени конкурсни 
пројекти) 

2001. 7 визуелних тема, изложба последипломског курса АУП, 
Архитектонски факултет у Београду, 2001. (изложени пројекти) 

1999. Изложба Друштва архитеката Ваљева, Манифестација Време 
архитектуре, Народни музеј у Ваљеву, 1999. (изложени конкурсни 
пројекти) 

1998. Изложба пројеката међународних конкурса за Солун, Солун, 1998. 
(изложен конкурсни пројекат Aristotelous: Redesign of The Civic Axis of 
Thessaloniki, 1997) 

 Салон архитектуре, Музеј примењене уметности у Београду, 1998. 
(изложен конкурсни пројекат Aristotelous: Redesign of The Civic Axis of 
Thessaloniki, 1997) 

 
 

7. БИБЛИОГРАФИЈА 
 
7.1. Монографска издања и каталози 

2020. Биљана Аранђеловић, Милена Вукмировић: "Philharmonic Building 
Development Project in Block 13'', Belgrade: The 21st Century Metropolis 
of Southeast Europe, Springer Nature Switzerland AG 2020, The urban 
book series ISSN 2365-757X; ISBN 978-3-030-35069-7 pp. 134-137. 

2017. Каталог изложбе - Отворени анкетни једностепени анонимни 
урбанистичко-архитектонски конкурс за део блока 13 у Новом 
Београду, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
Ј.П. децембар 2016. стр. 8-15. 

 Каталог изложбе - Конкурс за израду идејног решења Градске 
галерије на Косанчићевом венцу , Друштво архитеката Београда 
(ДАБ), 2017., стр. 83-85 
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2016. Каталог изложбе - Конкурс за израду идејног решења реконструкције 
објекта у Ресавској 40б и пренамену у Музеј града Београда, Друштво 
архитеката Београда (ДАБ), 2016. стр. 23-25. 

2014. Каталог изложбе -  конкурс за израду урбанистичко-архитектонског 
решења аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно - 
комерцијалног комплекса у блоку 42 у Новом Београду, Урбанистички 
завод Београда ЈУП у сарадњи са Друштвом архитеката Београда - 
ДАБ, 2014. стр. 61. 

2011. "Српски архитекти 2000-2010", уредник Ана Ковенц Вујић, 
Инжењерска Комора Србије и Друштво архитеката Београда, Београд,  
2011. ISBN 978-86-903247-7-4, COBISS.SR-ID 185190924 ст. 188. 
Стамбено-пословни објекат у Лазаревцу  

 
7.2. Периодична издања и часописи из области архитектуре 
 

2021. Разговор са поводом архитекта др Милан Максимовић, Часопис 
Архитект – гласник Друштва архитеката Ниша бр. 73-74, 2021. стр. 20-
23. ISSN 1451-3080. 

2017. "Блок 13 - Београдска филхармонија", Часопис Ентеријер, бр. 88. 
април 2017. године, стр. 157-161. 

2003. Идејно урбанистичко уређење спортско пословног комплекса 
Ташмајдан у Београду // Часопис Форум, Савез архитеката Србије и 
Друштво архитеката Београда, бр. 46. октобар 2003. Београд, ст. 64. 

 Идејно архитектонско урбанистичко решење гимназије у Краљеву 
// Часопис Форум, Савез архитеката Србије и Друштво архитеката 
Београда, бр. 45, Београд, април 2003. ст. 68. 

2000. Идејно архитектонско урбанистичко решење стамбено пословних 
објеката у улици Д. Карајлића у Лазаревцу // Часопис Форум, Савез 
архитеката Србије и Друштво архитеката Београда, Београд, посебан 
број, мај 2000. ст. 4. 

1999. Урбанистичко-архитектонско решење пословно-трговачког 
центра са становањем у  Старој Моравици // Часопис Форум, Савез 
архитеката Србије и Друштво архитеката Београда, Београд, бр. 41, 
1999. стр. 34. 

1997. Идејно архитектонско урбанистичко решење аутобуске станице у 
Лазаревцу // Часопис Форум, Савез архитеката Србије и Друштво 
архитеката Београда, Београд, бр. 38. 1997. ст. 7. 
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ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ УСЛОВА 
 

ОПШТИ УСЛОВ 
 
У смислу испуњености ОПШТИХ УСЛОВА према Правилнику, Комисија констатује да 

је кандидат запослена на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, са пуним 
радним временом у звању доцента за ужу уметничку област Архитектонско пројектовање 
на Департману за архитектуру, Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, од 1. 
октобра 2008. године, са последњом верификацијом избора од 1. августа 2018. године. 

 
Комисија додатно наводи и да је кандидат је на Универзитету у Београду 

Архитектонском факултету, 20. априла 2013. године са успехом одбранио докторску 
дисертацију под називом „Симболички облици стваралачког израза у архитектонском делу“ 
код ментора проф. др Владимира Мака и стекао звање Доктора техничких наука у научној 
области Архитектура и урбанизам. 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
1. ИСКУСТВО У ПЕДАГОШКОМ РАДУ СА СТУДЕНТИМА 

 
Доц. др Милан Максимовић поседује дугогодишње искуство у педагошком раду са 
студентима, у настави на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, од тога 2 
године учествује у настави као Лице обдарено за научно-истраживачки рад (1996-98) и 24 
године у пуном радном односу, и то 1998-2004. у звању Асистент приправник, 2004-2008. у 
звању Самостални стручни сарадник и 2008-2022. у звању Доцент. 
 

2. ПОЗИТИВНА ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА ДОБИЈЕНА У СТУДЕНТСКИМ 
АНКЕТАМА 

 
Кандидат има позитивну оцену студентског рада у студентским анкетама током 
протеклог изборног периода од последњег избора у звање доцента од 1. августа 2018. 
године. 
Просечна оцена свих студентских анкета: 4.48 (анкете су достављене у фајлу). 
 

3. ШЕСТ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ у ужој уметничкој области за коју се 
бира  

из најмање две различите категорије, од којих најмање три од избора у претходно звање, 
(од којих се најмање једна од ових референци односи на реализовано дело архитектуре, а 
једна на објављено теоријско и/или уџбеничко дело). 

 
Према овом критеријуму Комисија наводи 12 репрезентативних референци у ужој 

уметничкој области за коју се бира (од најмање шест), у четири различите категорије (од 
најмање три), од којих је 8 остварено у периоду од избора у претходно звање доцента, а од 
којих шест у периоду од последњег избора (од којих је једна референца реализовано дело 
архитектуре, а једна референца објављено теоријско и/или уџбеничко дело). 
 

Водећи рачуна да се остварења могу наводити само једанпут (за једну референцу), 
Комисија је навела или издвојила: 

- Две репрезентативне референце у категорији релизовано дело архитектуре, од 
којих једна у периоду након последњег избора у звање доцента (2018), а једна пре избора 
у звање доцента (2008). 
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- Једна репрезентативна референца у категорији приказано дело архитектуре у 
периоду након последњег избора у звање доцента (2018); 

- Шест репрезентативних референци у категорији учешће на конкурсу из области 
архитектуре у од којих три у периоду након последњег избора у звање доцента (2018), две 
у периоду након и  једна у периоду пре избора у звање доцента (2008). 

-  Три репрезентативне референце у категорији теоријско и/или уџбеничко дело, 
једна у периоду од последњег избора у звање доцента (2018), једна у периоду након и једна 
у периоду пре избора у звање доцента (2008). 

 
 

I РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_ у категорији реализовано дело архитектуре 
у периоду од избора у претходно звање кандидата, након последњег избора: 
 
Апартмански објекат „Планински мир“ на Дивчибарама  
Аутори: Милорад Обрадовић и Милан Максимовић;  
Година пројектовања: 2019. Година изградње: 2020-2021.  
Инвеститор: Градња бетон, Д.О.О. Ваљево.  
 
Публиковано:  
1) часопис Архитект – гласник Друштва архитеката Ниша бр. 73-74, 2021. стр. 20-23. 

ISSN 1451-3080, Разговор са поводом архитекта др Милан Максимовић;  
2) интернет портал Градња: https://www.gradnja.rs/planinski-mir-divcibare-milorad-

obradovic-milan-maksimovic/ 
Приказано на изложбама:  
1) 5. Балканско архитектонско бијенале, Биоскоп Балкан, Улица Браће Југовића 16, 

Београд, од 8. до 16. децембра 2021. године.  
2) 23. Салон архитектуре у Новом Саду, Нова галерија Академије уметности, Булевар 

Михаила Пупина 22, Нови Сад, од 15. до 30. октобра 2022. године. 
 
Комисија констатује да је ово дело архитектуре остварило запажен одјек у широј 

стручној јавности, о чему, између осталог, говори и позив кандидату Максимовићу да свој 
рад представи на стручном скупу по позиву: „Архитектонско урбанистички форум“ на тему 
„Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости“, Инжeњерска комора Србије, 28-29. 
октобар 2022. године. Том приликом Максимовић је, објашњавајући контекст и 
пројектантски концепт, истакао значајна ограничења у погледу програма и урбанистичких 
услова, у оквиру којих је настајала ова свакако успешна реализација. О томе можда најбоље 
говори и наслов приказа овог објекта на интернет порталу Градња: „Планински мир на 
Дивчибарама који се у потпуности уклапа у окружење“.  

Комисија из приказа издваја следеће: „У конкретном случају, пројекат апартманског 
објекта ‘Планински мир’ тежио је да задовољи жељу инвеститора за значајном 
изграђеношћу, а да истовременео конципира прихватљиву архитектонску интерпретацију, 
пре свега у решењу ‘отварања’ поткровља и укупног архитектонског обликовања… 
Обликовни концепт је произашао из пројектног задатка, урбанистичких услова и контекста 
планинског окружења. Замишљен је једноставан волумен са доминирајућом двоводном 
кровном ‘капом’ и ‘кутијама’ кровних тераса постављеним у одрђеном ритму… На одређени 
начин, наводе аутори, ово смицање прати природу окружења, како у распореду и односима 
мањих и већих објеката суседства, тако и у спонтаности зеленог окружења.“ 

 
II РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_ у категорији реализовано дело архитектуре 

у периоду пре избора у претходно звање кандидата: 
 
Стамбено пословни објекат у улици П. Стефановића у Лазаревцу.  
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Аутори: Милан Максимовић и Светлана Марковић.  
Година пројектовања 2006.; година изградње: 2007-2008.  
Инвеститор: приватно лице.  
Публиковано у монографији: "Српски архитекти 2000-2010", уредница Ана Ковенц 

Вујић, Инжењерска Комора Србије и Друштво архитеката Београда, Београд,  2011. ISBN 978-
86-903247-7-4, COBISS.SR-ID 185190924 стр. 188. 

Објекат селектован и изложен на Салону архитектуре у Београду 2009. године.  
 
Међу осталим референцама у овој категорији Комисија издваја наведену 

реализацију јер је публикована у прегледној монографији „Српски архитекти 2000-2010“ 
уреднице Ане Ковенц Вујић, која „представља значајан прилог грађи за историју 
стваралаштва истакнутих српских архитеката у земљи и иностранству у периоду политичке 
и економске транзиције у задњих десет година“ и „као својеврсни документ о дометима 
савремене српске архитектуре… књига представља користан прилог јавној популаризацији 
и стручној проблематизацији /ауторских/ идеја, инаугурисаних у уводној деценијији 
двадесетпрвог столећа“ (изводи из рецензија публикације, Д. Шумарац и А. Кадијевић).  

Објављивање овог, просторно невеликог и у материјализацији скромног стамбеног 
објекта, у селекцији свеукупног десетогодишњег стваралаштва српских архитеката у земљи 
и иностранству, чини његов стваралачки домет значајним и референтним резултатом.  

 
III РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_у категорији приказано дело архитектуре 

у периоду од избора у претходно звање кандидата, након последњег избора: 
 
Урбанистичко-архитектонски конкурс за део блока 13 на Новом Београду (2016)  
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић, 1. награда  
Расписивач: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. 
Рад је публикован у међународној монографији: Биљана Аранђеловић, Милена 

Вукмировић: "Philharmonic Building Development Project in Block 13'', Belgrade: The 21st 
Century Metropolis of Southeast Europe, Springer Nature Switzerland AG, 2020, The urban book 
series ISSN 2365-757X; ISBN 978-3-030-35069-7 pp. 134-137. 

Рад је, такође,публикован у часопису Архитект: Гласник друштва архитеката Ниша, 
Разговор са поводом – др арх. Милан Максимовић, октобар 2021., година XXII, број 73-74, 
стр. 20-23. ISSN 1451-3080 

Рад је изложен: Изложба "Дани архитектуре - Београд будућности", Хала 2, ниво S, 
Београдски Сајам Грађевине SEEBBE 2017. 19-23. април 2017. године. 

Изложба конкурсних радова за део блока 13 на Новом Београду - Београдска 
филхармонију, Београд,  Урбанистички завод Београда, 2017. година. 

 
У монографији "Philharmonic Building Development Project in Block 13'' ауторке 

Биљана Аранђеловић и Милена Вукмировић напомињу следеће: 
„Ово је један од пројеката из нове визије Новог Београда, који се уједно може 

сматрати делом урбанистичког развоја приобалних подручја реке Саве, захваљујући 
непосредној близини реке. Изградња Београдске филхармоније везује се за развој Блока 
13. У оквиру овог блока налази се и важна историјска грађевина, палата СИВ. Концептуални 
приступ комплекса зграда Филхармоније проистекао је из жеље да се сачува постојећи 
карактер природног окружења, који је директно везан за обалу на обали Саве. Структура од 
стакла и челика изгледа као да полако израња из земље, а овај утисак је додатно подвучен 
зеленим кровом. 

Зеленило је суштински елемент нове каскадне форме зграде Филхармоније, а 
појачано је на северној страни нове урбане композиције са циљем стварања зелене оазе. 
Кров је усклађен са природним окружењем речне обале. У оквиру комплекса постоје нове 
површине које су осмишљене тако да раздвоје активне површине зеленила и рекреације. 
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Комерцијални тржни центар је директно повезан са зградом Филхармоније. Према овом 
концепту зеленог дизајна, зграда је пројектована од природних материјала“ – превод из 
монографије. 

Из образложења жирија конкурса, Комисија издваја следећи навод: "Концепт 
решења понуђен је кроз специфичан приступ изградњи, уређењу и развоју јавних зелених 
површина, увођења адекватних садржаја културе, забаве и рекреације уз очување 
постојећег карактера природног амбијента. Просторни концепт заснован је на идеји благог 
покретања партера косим површинама зеленила које постају озелењени кров изграђене 
структуре у новоформираној денивелацији терена у којој су активирани садржаји и 
амбијенти. Овим поступком укупни зелени фонд се незнатно смањује и прераста у нове 
активније површине које се користе на нов начин. Геометрија и позиција предложене 
физичке структуре подржава линеарност постојећег објекта Палате Србија формирајући 
нову пешачку променаду дуж Булевара Михаила Пупина. 

Рад поседује одличну меру истовремене удености у амбијент и дефинисања форме 
потребне за један објекат посебне намене као што је Филхармонија. У садашњем стању 
немања кода градње у југоисточној трећини Блока 13 рад постиже добар спој са структурама 
у Блоку 16 које, по габаритима, наменама и фреквенцијама спадају у прилично другачије 
урбано ткиво. Линије кретања јесу ректангуарна мрежа мање типична за парк али потпуно 
прирођена матрицама Новог Београда. Структура нема парковску спонтаност ("енглеског") 
али зато има парковску јасноћу ("француског" типа уређења оваквих простора)." 

 
Комисија посебно истиче и чињеницу да је овај рад послужио као основ за разраду 

и израду планске документације за део блока 13 на Новом Београду. 
 

IV РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_у категорији учешће на конкурсу из области 
архитектуре 

у периоду од избора у претходно звање кандидата, након последњег избора: 
 
Архитектонско-урбанистички конкурс за избор идејног решења за изградњу 

Мултифункционалног експо центра у Нишу (2020)  
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић, 2. награда  
Расписивач: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте.  
Рад је публикован у часопису Архитект - Гласник друштва архитеката Ниша, април 

2020, година XXI, број 67-68, стр. 9-11. ISSN 1451-3080, Резултати конкурса за дизајн идејног 
архитектонско-урбанистичког решења мултифункционалног ЕКСПО – ЦЕНТРА у Нишу  

Рад је изложен на изложби конкурсних радова, Завод за урбанизам града Ниша, 
март-април 2020. године. 

 
V РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_у категорији учешће на конкурсу из области 
архитектуре 

у периоду од избора у претходно звање кандидата, након последњег избора: 
 
Урбанистичко-архитектонски конкурс за избор идејног решења за изградњу 

вишенаменског објекта за потребе културе у Нишу (2019) 
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић, 2. награда  
Расписивач: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте.  
Рад је публикован у часопису Архитект - Гласник друштва архитеката Ниша, април 

2019, година XX, број 67-68, стр.14-20. ISSN 1451-3080, Резултати конкурса за израду идејног 
решења за изградњу вишенаменског објекта за потребе културе у Нишу.  

Рад је изложен на изложби конкурсних радова, Завод за урбанизам града Ниша, 
2019. 
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VI РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_у категорији учешће на конкурсу из области 
архитектуре 

у периоду од избора у претходно звање кандидата, након последњег избора: 
 
Међународни, општи, јавни, анонимни, конкурс за израду идејног урбанистичко- 
архитектонског решења централне пешачке зоне у Бањој Луци (2019) 
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић, први пласман - 2. једнаковредна 

награда од три награде (прва награда није додељена)  
Расписивач: Град Бања Лука , Одељење за просторно уређење града Бања Луке.  
Рад је приказан у каталогу конкурсних радова.  
Рад је изложен на изложби конкурсних радова, Изложбени салон у Банском двору, 

Бања Лука, Република Српска, од 23.децембра 2019. године до 13. јануара 2020. године.   
 
Поред чињенице да је овај рад награђен првим подељеним пласманом на 

међународном конкурсу, неспорно веома референтног резултата, Комисија наглашава и 
мишљење жирија из извода каталога конкурсних радова, а којим се додатно афирмише 
основни концепт рада: „Рјешење наговјештава нову димензију амбијентализације простора 
као допуну постојећој градској матрици Бања Луке, прије свега постојећој пјешачкој зони и 
већ развијеном зеленом фонду града. Предложено рјешење средишње пјешачке зоне у 
Бањој Луци ослања се на неке од идеја развојног концепта Бањалуке као „зеленог града“. 
Рјешење се истиче као мање или више функционално рјешење партера и урбаног 
окружења, прије свега афирмацијом градског зеленила, пјешачких токова и концепта 
градње темељеног на начелима енергетске ефикасности. Пажљивим приступом прије свега 
се потврђују постојеће вриједности зеленог фонда кроз концепт „зелених острва“ који 
омогућава мање или више функционалне пјешачке токове и везе са околином.“ 

 
VII РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_у категорији учешће на конкурсу из области 
архитектуре 

у периоду након избора у претходно звање кандидата, након последњег избора: 
 
Јавни, анонимни, једностепени, отворени урбанистичко-архитектонски конкурс 

дела Мaкишког поља, ГО Чукарица, Београд. 1. награда (2017) 
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић, 1. награда 
Расписивач: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. 
Рад је изложен на изложби конкурсних радова у Урбанистичком заводу Београда, 

ЈУП, сала у приземљу, Палмотићева 30, Београд од 8-24. фебруара 2018. године. 
 
Поред веома јасне референтности рада у овој категорији (први пласман на конкурсу 

из обалсти архитектуре), Комисија истиче и оцену жирија којом се потврђује комплексност 
и квалитет понуђеног решења:  

„Формалну испуњеност конкурсног рада прати и суштинска, по оцени Жирија, како 
у погледу могућности разумевања начелних ставова аутора о предложеним интервенцијама 
и решењима, тако и са аспекта заокружености и јасне презентације њихових исходишта… 
Став аутора оријентисан је у правцу “...дефинисања реалних развојних могућности овог 
простора...”, као и оптималног зонирања “у складу са морфолошким, планским, 
амбијенталним и другим карактеристикама” конкурсног подручја, а са циљем да се 
“дефинисани елементи обликовања могу преточити у правила грађења кроз наредну фазу 
имплементације дате урбанистичке концепције”… Иако нису понуђена конкретна решења у 
архитектонском обликовању, ради се у целини о ауторском изразу који се базира на 
неинвазивној логици интервенције, без претеране сугестивности, која би оптеретила 
касније кораке пројектовања и реализације, а који подразумевају различитост у 
интерпретацији, или и у самом приступу.Несумњив квалитет предложеног решења, по 



23 
 

оцени Жирија, јесте могућност прихватања дугорочних утицаја и њихових промена, уз 
истовремено одржавање и прилагођавање основне конфигурације сопственог идентитета, 
наговештеног у конкурсном раду.“ 

Такође, Комисија истиче и чињеницу да је овај рад послужио као основ за разраду и 
израду планске документације овог подручја. 

 
VIII РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_у категорији учешће на конкурсу из области 
архитектуре 

у периоду након избора у претходно звање кандидата, пре последњег избора: 
 
Јавни, анонимни, двостепени, отворени архитектонски конкурс за израду идејног 

решења реконструкције објекта у Ресавској 40б и пренамену у Музеј града Београда, 
улица Ресавска, Београд (2016) 

Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић, откуп 
Расписивач: Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање.  
Рад је приказан у каталогу  конкурсних радова, Друштво архитеката Београда (ДАБ), 

2016, стр. 23-25.  
Рад је изложен на изложби конкурсних радова у просторијама Музеја града 

Београда, улица Ресавска 40б, Београд, од 22. новембра до 30. новембра 2016. 
 
Комисија истиче да је на јавном архитектонском конкурсу жири овај рад издвојио у 

ужи избор од пет пројеката, који су разрађивани у другом степену конкурса. Запажен 
квалитет рада потврђује укупна оцена жирија из извода конкурсног каталога: 

"Рад предлаже веома атрактивно решење наткривеног простора између старог и 
новог објекта. Такав интерни трг, као јавни амбијент даје нову димензију доживљаја 
простора. То је елеменат идентификације новог објекта и место укрштања музејских и 
јавних садржаја. Речју: веома имресиван и димензијом упечатљив вишенаменски јавни 
простор. Са аспекта заштите непокретног културног наслеђа овај рад највише „чува“ 
постојећи објекат, омогућава сагледавање дворишне фасаде са свим њеним 
архитектонским елементима (нпр. коридор постојећег степеништа)… Рад нуди изузетно 
јасно дефинисану шему кретања посетиоцима музеја кроз изложбену поставку, која 
заузима читаву ширину фронта зграде према Ресавској улици.” 

 
IX РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_у категорији учешће на конкурсу из области 
архитектуре 

у периоду пре избора у претходно звање кандидата: 
 
Јавни, анонимни, једностепени, отворени урбанистичко-архитектонски конкурс за 

партерно уређење Теразијске терасе, Београд (2007) 
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић, 3. награда.  
Рад је приказан на изложби конкурсних радова за партерно уређење Теразијске 

терасе, Музеј примењене уметности Београд, 2007. година. 
Рад је приказан на изложби "Теразијска тераса кроз пројекте и архитектонске 

конкурсе", Галерија Лумбаго, децембар 2016. године (Изложбу подржала Фондација Милан 
Злоковић).  

Рад је публикован у монографији: Милан Максимовић, Архитектура и, 
Архитектонски факултет Унивезитета у Београду, 2008, ISBN 978-86-7924-007-1, COBISS.SR-ID 
144517900; "Теразијска тераса", стр. 64-83. 

 
Комисија истиче значај ове репрезентативне референце с обзиром да се ради о 

конкурсном раду на веома маркатној локацији у центру Београда, која је била предмет низа 
архитектонских конкурса и пројеката, укључујући и конкурсни рад Николе Добровића из 
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1929. године. Рад је био у најужем избору пројеката на јавном конкурсу и награђен трећим 
пласманом. За сам концепт рада Комисија истиче тумачење кандидата дато у монографији 
„Архитектура и“: 

„Основни концепт пројекта заснован је на вертикалној хијерархији просторно 
функционалних целина. Ове целине су повезане са два централна паралелна система 
комуникација која, на одређени начин, кореспондирају са предлогом решења Теразијске 
терасе архитекте Николе Добровића из 1929. године евоцирајући његову идеју 
"унутрашњих улица". У овом пројекту су то јавне степенишне комуникације, које 
омогућавају приступ комерцијалним садржајима по различитим функционалним и 
просторним нивоима... Обликовно решење ових комуникација прилагођено је савременим 
условима, уз покушај да се,  у извесном погледу, трансформишу оригиналне Добровићеве 
идеје у просторној концепцији и примене његови принципи "покренутог простора" и 
"динамизма форме". Тиме се те идеје користе као својеврсно културно наслеђе, једна 
стварно непостојећа меморија, трансформисана у просторни архитектонски концепт, 
односно један нови изражајни идентитет." 

 
X РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_у категорији Објављено теоријско и/или уџбеничко 
дело 

у периоду пре избора у претходно звање кандидата, након последњег избора: 
 
Милан Максимовић, Архитектура и разлика, монографија. Издавач: Универзитет у 

Београду - Архитектонски факултет, 2018. ISBN - 978-86-7924-197-9, COBISS.SR-ID – 262998796 
 
Комисија са посебним задовољством истиче ову репрезентативну референцу којом 

се кандидат потврђује као један од успешних пројектанских стваралаца са запаженом 
теоретском подлогом оствареном кроз низ стручних и научних радова. Како сам аутор 
наводи: „Ако се свака архитектонска теорија бави одређеним тежњама и исходиштима у 
практичном стваралаштву, онда на првом месту теорија установљава порекло одређене 
праксе и могућности њеног разумевања.“ Кандидат је у овој монографији опсервирао низ 
важних архитектонских тема, дајући комплексну и аутентичну студију случаја пројеката 
архитекте и академика Бранислава Митровића.  

Један од рецензената публикације, проф. Никола Дедић у својој рецензији уочава 
следеће: „У методолошком погледу монографија Архитектура и разлика пружа 
истраживање које није засновано на уобичајеном прегледу и тумачењу стручно уметничког 
стваралаштва у дискурсу историје уметности и критичке теорије. Тиме је, како и сам аутор 
наглашава, избегнута амбиција да се стваралаштво архитектуре представи као целовита 
поетика, полазећи од предпоставке да су значења у стваралаштву дата и да их датом 
методологијом треба представити. На другој страни, аутор бира нелинеарни приступ 
дивергентног структуираног дискурса који одговара херменеутици. Архитектура је овде 
предмет отвореног тумачења и теоријског заснивања у интерпретацији различитих аспеката 
архитектонског стваралаштва, а тиме и различитих праваца мишљења који се са 
предметном архитектуром могу довести у одговарајућу интерпретативну везу.“ 

На другој страни, рецензент публикације проф. Борислав Петровић закључује: 
„Тражећи метафоре, метонимије и остала скривена, пренесена и идиосинкратичка значења 
у делима академика Митровића, Максимовић успева да оствари допринос на најмање два 
нивоа. Први, ужи, али не и мање важан, везан је за тумачење одлука и њихових 
условљености, односно ставова аутора, битних за последице које затичемо у урбаном ткиву 
(Београда). Други, шири и знаковитији, односи се на корелацију збивања у непрекидним 
вртлозима стварања појмова (како Делез и Гатари, следећи Ничеову интенцију, виде 
основни задатак филозофије) и осталих, мање или више примењених, дисциплина људског 
ума, међу којима архитектура свакако заузима веома истакнуто место.“ 
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XI РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_у категорији Објављено теоријско и/или уџбеничко 
дело 

у периоду пре избора у претходно звање кандидата, пре последњег избора: 
 
Милан Максимовић, Контекст и контекстуалност у архитектонском разматрању, 

ФИЛУМ - XI међународни научни скуп - Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-
уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 2017. стр. 243-256. ISBN 978-86-80596-04-4  
COBISS.SR-ID 248652556 

 
XII РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_у категорији Објављено теоријско и/или уџбеничко 
дело 

у периоду пре избора у претходно звање кандидата, пре последњег избора: 
 
Милан Максимовић, Архитектура и, монографија, Универзитет у Београду - 

Архитектонски факултет, 2008, ISBN 978-86-7924-007-1, COBISS.SR-ID 144517900 
Публикација је изложена и награђена Признањем 30. Салона архитектуре у 

категорији публикације, Музеја примењене уметности у Београду, 2008. године.  
 
 

4. МЕНТОРСТВО НА ДВА ЗАВРШНА РАДА НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА 
 

Доцент др Милан Максимовић је у досадашњем педагошком раду био ментор на 
укупно 40 завршних радова на студијским програмима Мастер академске студије – 
Архитектура (8 менторстава) и Мастер академске студије унутрашња архитектура (32 
менторства). 

 
 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ 
Ближе одреднице (најмање пo две из свих изборних услова - укупно најмање 6 

(шест)). 
 
Комисија издваја укупно 15 референци из све три категорије, које потврђују 

испуњеност изборних услова кандидата: 
 
1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 
 
1. 1. Члан уређивачког одбора или уредник научног/ стручног/уметничког 

часописа или зборника радова у земљи или иностранству: 
 
1.1.1. Време архитектуре – архитектура и урбнизам у Ваљеву 2010-2019, зборник 

радова. Главни и одговорни уредник: Милан Максимовић. Издавач: Друштво архитеката 
Ваљева, 2021. ISBN - 978-86-904863-2-8 COBISS.SR-ID – 28194057.  

Публикација је изложена на 23. Салон архитектуре у Новом Саду, Нова галерија 
Академије уметности, Булевар Михаила Пупина 22, Нови Сад, од 15. до 30. октобра 2022. 
године. 

1.1.2. Време архитектуре: Архитектура и урбанизам у Ваљеву 2004-2009, зборник. 
Главни и одговорни уредник: Милан Максимовић. Друштво архитеката Ваљева, ИД 
Колубара, Инжењерска комора Србије, 2010. ISBN: 978-86-904863-1-1, COBISS.SR-ID 
173624844 
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1.1.3. Време архитектуре: Архитектура и урбанизам у Ваљеву 2002-2003, зборник. 
Главни и одговорни уредник: Милан Максимовић.  Друштво архитеката Ваљева, 2004. ISBN: 
86-904863-0-5, COBISS.SR-ID 110908684 

 
1.2. Члан организационог одбора или учесник научних/стручних конференција и 

скупова или уметничких манифестација националног/регионалног/међународног нивоа; 
 
1.2.1. Излагач по позиву на стручном скупу „Архитектонско урбанистички форум“ на 

тему „Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости“, Инжињерска комора Србије, 28-29. 
октобар 2022. године, Велика сала Савеза инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 
7/III, Београд. (потврда: позивно писмо Инжењерска коморе Србије) 

 
1.3. Иноватор, аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, 

експертиза, рецензија радова или пројеката; 
 
1.3.1. Рецензент радова XVI Међунардног научног скупа „Српски језик, књижевност, 

уметност“, ФИЛУМ, Универзитет у Крагујевцу, 29–30. 10. 2021. године. 
(потврда о рецензенту радова Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу) 
1.3.2. Рецензент радова XV Међунардног научног скупа „Српски језик, књижевност, 

уметност“, ФИЛУМ, Универзитет у Крагујевцу, 30–31. 10. 2020. године. 
(потврда: импресум зборника радова са наведеног скупа) 
1.3.3. Рецензент радова XIV Међунардног научног скупа „Српски језик, књижевност, 

уметност“, ФИЛУМ, Универзитет у Крагујевцу, 25–27. 10. 2019. године.  
(потврда: импресум зборника радова са наведеног скупа) 
 
 
2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
 
2.1. Председник, члан органа управљања, стручних органа и комисија факултету 

или универзитета у земљи или иностранству: 
 
2.1.1. Председник Комисије за спровођење поступка уписа кандидата на прву 

годину студијског програма Мастер академских студија - Архитектура, студијског програма 
Мастер академских студија - Унутрашња архитектура и студијског програма Мастер 
академских студија - Интегрални урбанизам, у школској 2021/2022 години (одлука бр. 01-
997/2-5 Наставно и научно-уметничког већа Факултета од  27. јуна  2022. године). 

2.1.2. Члан Комисије за пријемни испит за упис кандидата на прву годину студијског 
програма Основних академских студија - Архитектура и студијског програма Интегрисаних 
студија - Архитектура Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, у школској 
2021/2022 години (одлуком бр.  01-2011/2-3 Наставно и научно-уметничког већа Факултета 
од  29. 11. 2021. године). 

 
2.2. Учешће у раду (чланство у комисијама, радним телима, одборима и др.) 

институција од јавног значаја, научних институција и институција културе, струковних 
(професионалних) организација, националних или међународних; 

 
2.2.1. Учешће у раду Савета Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ од марта 

2019. до 2021. године.  
(у прилогу потврда Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ Ваљево) 
 
2.3. Председник или члан органа управљања националне или међународне 

струковне (професионалне) организације; 
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2.3.1. Кандидат је био председник и члан управног одбора струковних 
организација: 
1995-2001. Члан УО Друштва архитеката Ваљева 
2001-2006. Председник Друштва архитеката Ваљева 
2001-2004. Члан УО Савеза архитеката Србије 
 
2.4. Домаће или међународне награде и признања за унапређење образовања, 

струке и/или науке. 
 
2.4.1 Награда Града Ваљева из области урбанизма, архитектуре и заштите животне 

средине за 2011. годину. 
 
 
3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ 

УСТАНОВАМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И 
ИНОСТРАНСТВУ 

 
3.1. Учешће у реализацији пројеката, студија и других научних и уметничких 

остварења са другим високошколским и научно-истраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи или иностранству; 

 
3.1.1. Руководилац израде Студије о могућностима реализације пројекта изградње 

новог објекта градске библиотеке у Ваљеву, Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, 
Ваљево, 2021. године. 

(у прилогу потврда Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ Ваљево) 
 
3.2. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству: 
 
3.2.1. Предавање по позиву и комодератор студентске радионице у оквиру 

реализације заједничког програма на предметима Архитектонског факултета у Београду и 
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, са темом „Градска библиотека у Нишу“, 
Амфитеатар Грађевинско-архитектонксог факултета у Нишу, 13. мај 2022. године.  

(у прилогу потврда Грађевинско-архитектонксог факултета у Нишу) 
3.2.2. Гостујуће предавање на Одсеку за примењену и ликовну уметност, 

Филолошко-уметничког Факултета Универзитета у Крагујевцу, са темом: "Архитектонски 
дијаграм" у оквиру студијског програма Унутрашња архитектура, 16. мај 2017. године.  

(у прилогу потврда Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу) 
 
Комисија констатује да кандидат доцент др Милан Максимовић наведеним 

референцама потврђује испуњеност свих прописаних изборних услова за избор у звање 
ванредног професора за ужу уметничку област Архитектонско пројектовање. 

 
 
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О КАНДИДАТУ 
 
У целини, сагледавајући укупни период бављења архитектуром, кроз 

уметнички, теоријски и педагошки рад, а са посебним освртом на период после 
избора у звање доцента, Комисија сматра да је кандидат доцент Милан Максимовић 
остварио значајне резултате у свим наведеним категоријама, и истиче следеће:  
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ПЕДАГОШКИ РАД 

 

Доцент др. Милан Максимовић присутан је у настави на Архитектонском 
факултету у Београду у континуитету пуних 26 година. У последњих 14, ангажован 
је, у наставничком звању доцента, на самосталном вођењу више студијских група на 
предметима у оквиру наставе на Основним академским студијама, Мастер 
академским студијама „Архитектура“, као и Мастер академским студијама 
„Унутрашња архитектура“, што је свакако допринело сазревању кандидата као 
предавача и педагога.  

У наведеном периоду био је и ментор на укупно 40 завршних радова Мастер 
академских студија, уз већи број завршних пројеката на Основним академским 
студијама архитектуре. Своје педагошко искуство стицао је и низом гостујућих 
предавања на наставним програмима Архитектонског факултета у Београду, а, 
истовремено, и на предавњима по позиву, која је у више наврата одржао на 
Филолошко-уметничком Факултету Универзитета у Крагујевцу и Грађевинско-
архитектонксом факултету у Нишу. Кандидат је, током свог укупног ангажмана, 
показао и посебну склоност ка формулисању и елаборацији различитих тема које 
повезују истраживачки, пројектантски рад и теоријску подлогу, што га за рад у 
настави, чини изузетно вредним чланом наставног колектива.  

Комисија закључује да је, на тај начин, Милан Максимовић у раду са 
студентима стекао  значајно искуство и ауторитет, градећи постепено репутацију по 
којој га студенти препознају као наставника од поверења, са којим желе да раде и 
сарађују. Имајући у виду изузетан значај и редак ослонац који овакав профил 
предавача представља, а који је формиран вишегодишњим радом на интеграцији и 
координацији промишљања приступа комплексним пројектима и њиховој 
реализацији, може се са сигурношћу устврдити да је то прави пут ка 
мултидисциплинарности наставе, неопходној за формирање комплетне, будуће 
професионалне личности студената. 

 

 

РАД КАНДИДАТА У ОКВИРУ УЖЕ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ СЕ БИРА 

 

У претходном делу извештаја, Комисија је из укупног стваралачког опуса 
кандидата, датог у биографији са списком радова, посебно издвојила и, детаљним 
образлагањем, вредновала 12 (дванаест) репрезентативних референци из укупно 4 
различите категорије, а од којих су 9 (девет) референци настале након избора у 
звање доцента, укључујући најмање једну референцу која се односи на признато, 
реализовано дело архитектуре, као и једну референцу која се односи на теоријско 
односно уџбеничко дело, чиме је потврђено да др Милан Максимовић, у ужој 
области за коју се бира, испуњава квалитативно евалуиране, суштинске услове за 
избор у звање ванредног професора.  

У домену изборних услова Комисија је издвојила укупно 15 (петнаест) 
референци из три дефинисане категорије. 

 Међу свим наведеним референцама Комисија истиче ангажман кандидата 
на сопственом развоју пројектантског истраживања и његове примене, а што се, на 
првом месту, огледа кроз реализована дела архитектуре, где значајно место 
заузима објекат „Планински мир“ на Дивчибарама из 2021. године као и неколико 
других публикованих и награђиваних остварења. 

 На истој линији налази се и учешће на великом броју архитектонско-
урбанистичких конкурса, где Максимовић постиже значајне резултате на 
националном и интернационалном плану. У том контексту издвајају се 
првонаграђена решења на конкурсу за део блока 13 на Новом Београду (2016), као 
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и урбанистичко-архитектонски конкурс за решење дела Мaкишког поља у Београду 
(2017), уз још неколико високо пласираних радова и резултата, међу којима се 
препознаје Међународни, општи, јавни, анонимни, конкурс за израду идејног 
урбанистичко-архитектонског решења централне пешачке зоне у Бањој Луци, 
Република Српска (2019). 

Позитиван и веома конструктиван однос према архитектонској струци и 
њеном развоју у ширем друштвеном контексту, Максимовић остварује истовремено 
у оквиру активности струковних удружења, као организатор и учесник више стручних 
скупова, манифестација и јавних наступа. На том плану и смеру деловања, посебно 
се истиче ангажман у Друштва архитеката Ваљева, где кандидат, активно 
учествујући као иницијатор и организатор манифестација, кустос изложби и уредник 
зборника „Време архитектуре – архитектура и урбанизам у Ваљеву“, пресудно утиче 
на стварање јединственог издавачког подухвата у нашој средини, публикације која 
је објављена у три посебна издања, обухватајући тако анализу и евалуацију 
вишедеценијског културалног дешавања у овом делу региона.  

Уз то, као што је већ констатовано, Максимовићева свестраност се темељи у 
научно-истраживачком раду у области теорије архитектуре, дајући тиме значајан 
допринос развоју архитектонске мисли у нашој средини, како кроз концепцију његове 
магистарске тезе и докторске дисертације, тако и кроз научне и стручне радове које 
је касније објавио. Комисија посебно истиче две Максимовићеве монографије, у 
којима се такође јасно огледа недвосмислени континуитет и компатибилност 
истраживачког, пројектантског искуства и теоријских дискурса, формирајући тако 
аутентичан поглед на проблематику феномена архитектонског дела, посматраног са 
више различитих аспеката, како је раније објашњено.  

У складу са теоријским дискурсом, а трагајући непрекидно за јасноћом, 
сврхом и комуникативношћу архитектонског дела, Максимовић не ограничава и не 
лимитира свој пројектантски вокабулар нити у стилском нити у естетском смислу. 
Његов архитектонски поступак, у току креативног процеса, лебди над програмским 
и контекстуалним питањима и са њима успоставља интеракције на мноштву 
међузависних нивоа промишљања.  

Овакав пројектантски став, делатност колеге Максимовића ослобађа 
инертности, предвидивости и изражајне монотоније. Свако његово дело је, у том 
контексту посматрања, нови пројектантски, професионални и етички изазов коме 
приступа са пуном одговорношћу, без предрасуда и са новом зрелошћу. На тај начин 
Максимовић свој опус стално развија и допуњује новим, свежим и разноврсним 
идејама, свесно избегавајући репетитивност и стилску унификацију сопственог 
приступа, и константно изазивајући маргине устаљених конвенција. 

Подвлачећи линију испод изложеног, може се са сигурношћу констатовати да 
Комисија у делу колеге Максимовића препознаје упорност, истрајност и трагање за 
архитектуром у оном њеном стварном, органском и непатвореном облику, који често 
није лако видљив и доступан ширем кругу, али је веома јасан, спознајан и утицајан 
у ужим стручним круговима, посебно међу младим архитектима и студентима 
архитектуре, који у делу кандидата могу наћи јасно и јако упориште и добар водич у 
процесу стицања сопственог ауторског самопоуздања. 

 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Из свега наведеног, као и на основу увида у укупни наставни, педагошки и 
уметнички опус кандидата, Комисија сматра да је кандидат Милан Максимовић, 
постигнутим резултатима у настави, струци и уметности, стекао углед свестраног и 
успешног наставника и ствараоца, као и да је током своје вишегодишње активности 
извршио значајан утицај на стручну и уметничку сферу  дисциплине којом се бави, 
значајно доприносећи њеном развоју.  
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Филолошко-уметнички факултет Крагујевац
СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ

Зборник радова са XIV међународног научног скупа
одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу

(25–27. X 2019)
 

Књига IIи

ЕКСПРЕСИВНОСТ И ИНТИМНОСТ У МУЗИЦИ  
&  

ТАКО МАЛЕ СТВАРИ: ИНТИМНО У УМЕТНОСТИ И КУЛТУРИ

Уређивачки одбор
Мр Зоран Комадина, редовни професор (декан), Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Др Милош Ковачевић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Драган Бошковић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Бранка Радовић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Биљана Мандић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац

Др Јелена Атанасијевић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Анђелка Пејовић, редовни професор, Филолошки факултет, Београд

Др Владимир Поломац, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Никола Бубања, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Часлав Николић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Др Мирјана Мишковић Луковић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Катарина Мелић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Др Персида Лазаревић ди Ђакомо, редовни професор, Универзитет „Г. д Анунцио”, Пескара, Италија
Др Ала Татаренко, ванредни професор, Филолошки факултет Универзитета „Иван Франко”, Лавов, Украјина

Др Зринка Блажевић, редовни професор, Филозофски факултет, Загреб, Хрватска
Др Миланка Бабић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет Источно Сарајево, Босна и Херцеговина
Др Михај Радан, редовни професор, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија

Др Димка Савова, редовни професор, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска
Др Јелица Стојановић, редовни професор, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора

Уредник
Проф. др Биљана Мандић

Проф. др Јелена Атанасијевић

Рецензенти
Снежана Николајевић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Ира Проданов, редовни професор, Акадeмијa уметности у Новом Саду 
Биљана Павловић, редовни професор, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић 

Зоран Божанић, ванредни професор, Факултет музичке уметности у Београду
Марија Ћирић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Сања Радиновић, ванредни професор, Факултет музичке уметности у Београду 
Јасна Вељановић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Невена Вујошевић, доцент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Јелена Беочанин, доцент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Кристина Парезановић, доцент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Владимир Трмчић, доцент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу 

Др Данијела М. Димковић, доцент, Факултет примењених уметности Универзитета у Београду
Др Дијана Метлић, ванредни професор, Академија уметности Универзитета у Новом Саду

Др Милан Д. Максимовић, доцент, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Владимир М. Ранковић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

Др Саша Ж. Радовановић, доцент, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

Издавање овог зборника подржало je 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије



Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 
СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ 

Зборник радова са XVI међународног научног скупа 
одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 

(29–30. X 2021)

Књига III

РОМАН И ГРАД У МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ  
& 

ГРАД

Уређивачки одбор
Мр Зоран Комадина, редовни професор (декан), Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Др Милош Ковачевић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Драган Бошковић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Бранка Радовић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Др Јелена Атанасијевић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Анђелка Пејовић, редовни професор, Филолошки факултет, Београд

Др Владимир Поломац, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Никола Бубања, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Часлав Николић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Др Мирјана Мишковић-Луковић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Катарина Мелић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Биљана Мандић, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Др Персида Лазаревић ди Ђакомо, редовни професор, Универзитет „Г. д Анунцио”, Пескара, Италија
Др Ала Татаренко, ванредни професор, Филолошки факултет Универзитета „Иван Франко”, Лавов, Украјина

Др Зринка Блажевић, редовни професор, Филозофски факултет, Загреб, Хрватска
Др Миланка Бабић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет Источно Сарајево, Босна и Херцеговина

Др Михај Радан, редовни професор, Факултет за историју, филологију и теологију, Темишвар, Румунија
Др Димка Савова, редовни професор, Факултет за словенску филологију, Софија, Бугарска

Др Јелица Стојановић, редовни професор, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора

Уредници

Др Биљана Мандић, ванредни професор
Др Јелена Атанасијевић, редовни професор

Рецензенти
Мр Зоран Комадина, редовни професор (Крагујевац)
Мр Јасна Вељановић, редовни професор (Крагујевац)

Др Марија Ћирић, редовни професор (Крагујевац)
Др Ивана Перковић, редовни професор (Београд)

Др Ира Проданов-Крајишник, редовни професор (Нови Сад)
Др Данијела Здравић Михаиловић, редовни професор (Ниш)

Др Саша Павловић, редовни професор (Бања Лука)
Др Наташа Црњански, ванредни професор (Нови Сад)

Мр Душан Ерак, ванредни професор (Источно Сарајево)
Др Јелена Беочанин, ванредни професор (Крагујевац)

Др Милена Медић, доцент (Београд)
Др Срђан Тепарић, доцент (Београд)
Др Марко Алексић, доцент (Београд)

Др Невена Вујошевић, доцент, (Крагујевац)
Др Кристина Парезановић, доцент, (Крагујевац)

Др Ратка Чолић, ванредни професор (Београд)
Мр Милан Вујовић, редовни професор (Београд)

Др Милан Максимовић, доцент (Београд)
Драган Марчетић, ванредни професор (Београд)

Др Данијела Димковић, доцент (Београд)
Др Војкан Илић, ванредни професор (Крагујевац)

Др Кристинка Селаковић, доцент (Крагујевац)

Издавање овог зборника подржало je 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Уговор о реализацији и 

финансирању научноистраживачког рада НИО у 2022. години број 451-03-68/2022-14/ 200198)









датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Пројекат - Експериментаријум на Звездари, ИАСА-47061-1709
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 4
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 4

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 3.671.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.331.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.332.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.338.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.0010.
Општи утисак 4.0011.
Укупна просечна оцена: 4.06

Страна 1 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Семинар - Експериментаријум – компаративна студија
програма, ИАСА-47062-1709

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 4
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 4

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.671.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.503.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.254.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.755.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.756.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.258.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.759.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.6710.
Општи утисак 4.0011.
Укупна просечна оцена: 4.47

Страна 2 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Радионица - Креативно мапирање града, ИАСА-47063-1709
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 4
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 4

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.501.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.501.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.252.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.253.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.255.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.506.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.257.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.259.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.2510.
Општи утисак 4.2511.
Укупна просечна оцена: 4.27

Страна 3 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Пројекат - Експериментаријум на Звездари, МАСА-А11011-
1709

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 5
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 5

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.803.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.604.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.605.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.806.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.607.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.4010.
Општи утисак 4.8011.
Укупна просечна оцена: 4.80

Страна 4 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Семинар - Експериментаријум - компаративна студија
програма, МАСА-А11012-1709

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 5
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 5

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.801.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.804.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.805.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.806.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.807.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.808.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.809.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.4010.
Општи утисак 4.8011.
Укупна просечна оцена: 4.82

Страна 5 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Радионица - Креативно мапирање града, МАСА-А11013-1709
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 5
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 5

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.804.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.805.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.806.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.807.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.808.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.809.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.6010.
Општи утисак 4.8011.
Укупна просечна оцена: 4.85

Страна 6 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Пројекат - Џез центар у Љубљани, МАСА-А12011-1708
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 13
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 13

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.401.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.271.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 3.912.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 3.913.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 3.424.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

3.645.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.826.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 3.827.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 3.918.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.0010.
Општи утисак 3.7511.
Укупна просечна оцена: 3.90

Страна 1 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Семинар - Идентитет градског блока, МАСА-А12012-1708
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 13
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 13

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.201.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.101.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 3.909.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.9010.
Општи утисак 3.9011.
Укупна просечна оцена: 4.00

Страна 2 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Радионица - Креативно мапирање града, МАСА-А12013-1708
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 13
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 13

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 3.891.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 3.892.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 3.893.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 3.894.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

3.895.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.896.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 3.897.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 3.898.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 3.909.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.9010.
Општи утисак 3.9011.
Укупна просечна оцена: 3.90

Страна 3 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Мастер теза АД - Простор и место: Стара шећерана, МУАД-24021-1702
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 8
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 10

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.882.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.883.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.624.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.885.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.886.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.887.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.889.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.7510.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 4.89

Страна 4 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Мастер пројекат АД - Простор и место: Стара шећерана, МУАД-24022-1702
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 8
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 10

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.882.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.883.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.624.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.885.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.886.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.757.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.889.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.8810.
Општи утисак 4.8811.
Укупна просечна оцена: 4.88

Страна 5 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Пројекат - Студентски експериментаријум на Трешњи, ИАСА-
47061-1811

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 5
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 5

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 5.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.805.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.606.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.407.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.208.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.209.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.6010.
Општи утисак 4.8011.
Укупна просечна оцена: 4.72

Страна 1 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Семинар - Архитектура и природа, ИАСА-47062-1811
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 5
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 5

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.401.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.401.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.402.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.403.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.404.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.405.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.406.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.407.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.408.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.409.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.4010.
Општи утисак 4.4011.
Укупна просечна оцена: 4.40

Страна 2 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Радионица - Креативно мапирање, ИАСА-47063-1811
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 5
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 5

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 5.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 5.00

Страна 3 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Пројекат - Студентски експериментаријум на Трешњи,
МАСА-А11011-1811

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 10
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 10

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.784.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.625.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.757.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.758.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.8810.
Општи утисак 4.8811.
Укупна просечна оцена: 4.89

Страна 4 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Семинар - Архитектура и природа, МАСА-А11012-1811
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 10
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 10

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.891.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.891.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.892.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.894.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.885.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.888.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.889.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 4.93

Страна 5 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Радионица - Креативно мапирање, МАСА-А11013-1811
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 10
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 10

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.891.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.891.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.892.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.893.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.894.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.885.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.889.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.8810.
Општи утисак 4.8811.
Укупна просечна оцена: 4.91

Страна 6 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Пројекат - Београдски велодром, МАСА-А12011-1806
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 14
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 14

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.851.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.381.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 3.912.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.313.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 3.694.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

3.585.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.776.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 3.367.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 3.428.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 3.589.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.2710.
Општи утисак 3.5811.
Укупна просечна оцена: 3.81

Страна 1 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Семинар - Програм и форма - студије случаја, МАСА-
А12012-1806

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 14
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 14

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.831.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.641.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.552.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.423.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.254.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.175.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.426.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 3.927.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.259.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.9010.
Општи утисак 4.0011.
Укупна просечна оцена: 4.28

Страна 2 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Радионица - Контекстуални патерн, МАСА-А12013-1806
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 14
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 14

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.691.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.502.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.423.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.154.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.155.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.086.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 3.928.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.179.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.0010.
Општи утисак 4.0011.
Укупна просечна оцена: 4.26

Страна 3 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Мастер теза АД - Простор и место, МУАД-24021-1802
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 6
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 9

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.672.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.833.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.504.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.675.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.606.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.839.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 4.84

Страна 4 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Мастер пројекат АД - Простор и место, МУАД-24022-1802
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 6
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 9

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.832.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.673.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.674.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.835.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.676.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.807.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.839.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 4.86

Страна 5 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2019/20

школска година: 2019/20, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Пројекат - Студентски експериментаријум Шупља стена,
ИАСА-47061-1910

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 7
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 7

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.501.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.501.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.502.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.383.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.504.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.505.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.506.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.507.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.388.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.509.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.5010.
Општи утисак 4.5011.
Укупна просечна оцена: 4.48

Страна 1 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2019/20

школска година: 2019/20, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Семинар - Програм и форма - Студије случаја из литературе,
ИАСА-47062-1910

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 7
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 7

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.501.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.501.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.502.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.383.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.504.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.385.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.386.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.387.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.508.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.509.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.5010.
Општи утисак 4.5011.
Укупна просечна оцена: 4.46

Страна 2 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2019/20

школска година: 2019/20, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Радионица - Креативно мапирање, ИАСА-47063-1910
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 7
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 7

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.501.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.501.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.502.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.383.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.504.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.385.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.256.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.387.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.508.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.509.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.3810.
Општи утисак 4.5011.
Укупна просечна оцена: 4.44

Страна 3 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2019/20

школска година: 2019/20, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Пројекат - Студентски експериментаријум Шупља стена,
МАСА-А11011-1910

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 6
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 6

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.501.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.332.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.333.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.174.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.175.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.836.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.177.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.338.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.339.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.0010.
Општи утисак 4.1711.
Укупна просечна оцена: 4.28

Страна 4 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2019/20

школска година: 2019/20, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Семинар - Програм и форма - Студије случаја из литературе,
МАСА-А11012-1910

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 6
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 6

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.831.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.171.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.332.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.173.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.334.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.175.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.836.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.177.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.338.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.339.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.8310.
Општи утисак 4.1711.
Укупна просечна оцена: 4.22

Страна 5 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2019/20

школска година: 2019/20, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Радионица - Креативно мапирање, МАСА-А11013-1910
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 6
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 6

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.671.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.171.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.332.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.173.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.174.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.175.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.836.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.338.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.339.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.8310.
Општи утисак 4.1711.
Укупна просечна оцена: 4.18

Страна 6 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2019/20

школска година: 2019/20, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Пројекат - Градска библиотека у Ваљеву, МАСА-А12011-
1908

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 13
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 13

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.501.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.421.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.582.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.503.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.424.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.505.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.506.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.587.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.428.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.509.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.5810.
Општи утисак 4.4211.
Укупна просечна оцена: 4.49

Страна 1 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2019/20

школска година: 2019/20, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Семинар - ПРОГРАМ И ФОРМА - студије случаја, МАСА-
А12012-1908

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 13
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 13

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.451.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.451.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.452.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.453.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.184.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.555.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.456.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.557.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.458.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.459.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.3610.
Општи утисак 4.2711.
Укупна просечна оцена: 4.42

Страна 2 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2019/20

школска година: 2019/20, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Радионица - Потенцијали просторног концепта, МАСА-
А12013-1908

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 13
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 13

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.451.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.451.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.552.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.453.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.184.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.455.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.366.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.557.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.458.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.459.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.3610.
Општи утисак 4.1811.
Укупна просечна оцена: 4.41

Страна 3 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2019/20

школска година: 2019/20, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Мастер теза АД - Музеј модерних утопија, МУАД-24021-1901
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 9
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 9

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 5.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 5.00

Страна 4 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2019/20

школска година: 2019/20, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Мастер пројекат АД - Музеј модерних утопија, МУАД-24022-1901
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 9
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 9

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 5.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 5.00

Страна 5 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2020/21

школска година: 2020/21, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Пројекат - Студентски истраживачки центар на Дунаву, ИАСА-
47061-2010

Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 6
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 6

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.401.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 3.601.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.203.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.204.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.806.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 3.808.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 3.809.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.4010.
Општи утисак 4.0011.
Укупна просечна оцена: 3.93

Страна 1 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2020/21

школска година: 2020/21, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Семинар - Програм и форма - Студије случаја из литературе,
ИАСА-47062-2010

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 6
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 6

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 3.601.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.606.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.407.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.209.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.8010.
Општи утисак 4.0011.
Укупна просечна оцена: 4.05

Страна 2 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2020/21

школска година: 2020/21, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 05 А - Радионица - Креативно мапирање, ИАСА-47063-2010
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 6
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 6

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 3.601.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 3.802.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.205.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.206.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.407.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.208.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.409.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.2010.
Општи утисак 4.4011.
Укупна просечна оцена: 4.12

Страна 3 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2020/21

школска година: 2020/21, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Пројекат - Студентски истраживачки центар на Дунаву,
МАСА-А11011-2010

Студијски програм: модул Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 10
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 10

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 3.332.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.223.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 3.674.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

3.225.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.676.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 3.567.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 3.569.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.4410.
Општи утисак 3.5611.
Укупна просечна оцена: 3.85

Страна 4 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2020/21

школска година: 2020/21, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Семинар - Програм и форма - студије случаја из литературе,
МАСА-А11012-2010

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 10
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 10

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 3.752.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.253.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 3.754.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

3.755.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.886.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 3.887.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 3.888.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 3.889.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.8810.
Општи утисак 3.7511.
Укупна просечна оцена: 4.05

Страна 5 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2020/21

школска година: 2020/21, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01 А - Радионица - Креативно мапирање, МАСА-А11013-2010
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 10
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 10

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.881.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.751.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.382.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.123.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

3.885.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.128.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 3.889.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.1210.
Општи утисак 4.2211.
Укупна просечна оцена: 4.20

Страна 6 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2020/21

школска година: 2020/21, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Пројекат - Градска библиотека, МАСА-А12011-2007
Студијски програм: модул Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 13
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 13

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.301.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.401.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.302.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.403.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.304.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.305.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.206.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.207.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.408.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.409.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.3010.
Општи утисак 4.4011.
Укупна просечна оцена: 4.32

Страна 1 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2020/21

школска година: 2020/21, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Семинар - Програм и форма - студије случаја, МАСА-
А12012-2007

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 13
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 13

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.401.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.301.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.302.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.303.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.404.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.305.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.306.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.407.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.308.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.409.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.4010.
Општи утисак 4.2011.
Укупна просечна оцена: 4.33

Страна 2 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2020/21

школска година: 2020/21, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 А - Радионица - Потенцијали просторног концепта, МАСА-
А12013-2007

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 13
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 13

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.401.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.401.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.302.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.403.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.404.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.205.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.306.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.407.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.408.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.409.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.4010.
Општи утисак 4.3011.
Укупна просечна оцена: 4.36

Страна 3 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2020/21

школска година: 2020/21, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Мастер теза АД - Утопијске визије простора, МУАД-24021-2001
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 7
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 7

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.711.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.571.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.432.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.433.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.574.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.435.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.436.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.577.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.578.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.579.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.5710.
Општи утисак 4.5711.
Укупна просечна оцена: 4.54

Страна 4 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2020/21

школска година: 2020/21, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Мастер пројекат АД - Утопијске визије простора, МУАД-24022-2001
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 7
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 7

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.671.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.711.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.432.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.433.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.434.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.435.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.436.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.437.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.438.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.439.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.4310.
Општи утисак 4.4311.
Укупна просечна оцена: 4.47

Страна 5 од 5



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2021/22

школска година: 2021/22, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01/05А - Пројекат - Предшколска установа за децу - Вртић у
Београду, М01А10-21

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 15
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 17

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 5.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.835.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.928.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 4.9211.
Укупна просечна оцена: 4.97

Страна 1 од 3



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2021/22

школска година: 2021/22, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Неместа, ОАИП-02
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 17
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 27

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.731.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.601.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.572.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.643.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.794.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.645.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.796.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.577.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.928.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.929.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.6410.
Општи утисак 4.9211.
Укупна просечна оцена: 4.73

Страна 2 од 3



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2021/22

школска година: 2021/22, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М01А/05А - Семинар - Програм и форма - Студије случаја, С01А10-21
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 15
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 17

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.921.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.921.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.832.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 5.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.837.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.928.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.929.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 4.9211.
Укупна просечна оцена: 4.94

Страна 3 од 3



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2021/22

школска година: 2021/22, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02А - Пројекат - Градска библиотека у Нишу, М02А06-21
Студијски програм: модул Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 15
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 15

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.581.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.361.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.332.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.333.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.184.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.335.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.336.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.257.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.258.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.339.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.1710.
Општи утисак 4.2511.
Укупна просечна оцена: 4.31

Страна 2 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2021/22

школска година: 2021/22, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Стручна пракса, ОА36СП
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 86
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 319

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.531.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.531.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.512.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.443.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.584.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.525.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.416.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.477.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.548.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.559.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.5210.
Општи утисак 4.5111.
Укупна просечна оцена: 4.51

Страна 3 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2021/22

школска година: 2021/22, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио 04 - Синтеза - Урбана брана, ОС408-21
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 14
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 16

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.701.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.601.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.302.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.303.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.205.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.406.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.107.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.108.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.209.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.2010.
Општи утисак 4.2011.
Укупна просечна оцена: 4.28

Страна 4 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2021/22

школска година: 2021/22, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио 04 - Завршни рад - Урбана брана, ОСЗР408-21
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 14
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 16

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.671.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.441.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.562.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.563.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.674.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.675.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.446.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.677.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.568.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.569.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.5610.
Општи утисак 4.5611.
Укупна просечна оцена: 4.57

Страна 5 од 6



датум штампања: 24.11.2022.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2021/22

школска година: 2021/22, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02А - Семинар - Програм и форма - студије случаја, С02A06-21
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 15
Наставник чији се рад вреднује: Милан Максимовић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 15

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.551.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.501.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.452.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.503.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.274.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.335.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.276.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.187.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.188.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.279.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.1810.
Општи утисак 4.2511.
Укупна просечна оцена: 4.33

Страна 6 од 6
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