


 

3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства   
1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

4.48  

3 Искуство у педагошком раду са студентима  26 година, од чега 14 

година у наставничком 

звању Доцент  

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира)  

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју уметничког подмлатка на Факултету   

5 Менторство на два завршна рада на свим нивоима студија 

(другом или трећем), а уколико студијским програмом није 

омогућено да наставник буде биран за руководиоца завршног 

рада, то се може заменити једном репрезентативном 

референцом у ужој уметничкој области за коју се бира.   

Ментор на 40 завршних  

радова на Мастер 

академским студијама 

6 Менторство на шест завршних радова на свим нивоима студија 

(другом или трећем), а уколико студијским програмом није 

омогућено да наставник буде биран за руководиоца завршног 

рада, то се може заменити са две репрезентативне референце у 

ужој уметничкој области за коју се бира.   

 

 

 

 

 

 

  

(заокружити 

испуњен услов за 

звање у које се 

бира)  

Б
р

о
ј 

р
е
ф

е
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е
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ц
и

  

Навести референце и друго 

7 Три 

репрезентативне 

референце у 

ужој уметничкој 

области за коју 

се бира (од којих 

се најмање једна 

од ових 

референци 

односи на 

реализовано дело 

архитектуре). 

  



 

8 Три 

репрезентативне 

референце у 

ужој уметничкој 

области за коју 

се бира у 

периоду од 

послњег избора, 

из три различите 

категорије. 

  

9 Шест 

репрезентативни

х референци у 

ужој уметничкој 

области за коју 

се бира, 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). 

 

12 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 уочава да је ова архитектонска оставио запажен утисак у широј 

стручној јавности о чему 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“, 

Инжињерска комора Србије, 28-29. октобар 2022. године. Том приликом 

кандидат је износећи контекст и пројектантски концепт, истакао значајна 

ограничења која су постојала у погледу програма и урбанистичких услова, у 

оквиру којих је остварена ова свакако успешна реализација. О наведеном 

можда најбоље говори и наслов приказа овог објекта на интернет порталу 

Градња: „Планински мир на Дивчибарама који се у потпуности уклапа у 

окружење“. Овде дајемо извод из овог приказа: „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.  

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 реализацију 

овог објекта јер 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 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 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 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. 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 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 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 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 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 изложен на изложби конкурсних радова, Завод за урбанизам града Ниша, 

2019. 

 

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, 2. једнаковредна награда од 

три награде (прва награда није додељена)  

Расписивач: Град Бања Лука , Одељење за просторно уређење града Бања Луке.  

Рад приказан у штампаном каталогу конкурсних радова.  

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.   

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 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 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 приказан у каталогу  конкурсних радова, Друштво архитеката Београда 

(ДАБ), 2016, стр. 23-25.  

Рад 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 надкривеног 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 приказан на изложби конкурсних радова за партерно уређење Теразијске 

терасе, Музеј примењене уметности Београд, 2007. година. 

Рад приказан на изложби "Теразијска тераса кроз пројекте и архитектонске 

конкурсе", Галерија Лумбаго, децембар 2016. године (Изложбу подржала 

Фондација Милан Злоковић).  

Рад 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 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, како и сам аутор наглашава, избегнута је 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.“ 

 

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 изложена и награђена Признањем 30. Салона архитектуре у 

категорији публикације, Музеја примењене уметности у Београду, 2008. 

године.  

10 Шест 

репрезентативни

х референци у 

ужој уметничкој 

области за коју 

се бира, из 

најмање три 

различите 

категорије, од 

којих најмање 

три у периоду од 

последњег 

избора. 

  

 

 



 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

  
Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo две из свих изабраних услова)  
 

1. Стручно-професионални 

допринос 

  

 

1. Члан уређивачког одбора или уредник научног/ стручног/уметничког 

часописа или зборника радова у земљи или иностранству; 

 

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 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. 

 

1.2. 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 

 

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 

 

2. Члан организационог одбора или учесник научних/стручних 

конференција и скупова или уметничких манифестација 

националног/регионалног/међународног нивоа; 

 

1.2. 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) 

 

3. Аутор/коаутор пројекта, елабората или студије;  

4. Аутор/коаутор/сарадник у уметничком пројекату у другим 

уметничким областима;  

5.Руководилац или учесник у научном или истраживачком пројекту; 

6. Руководилац израде пројекта архитектуре,урбанистичког пројекта 

или плана, главни или одговорни пројектант/урбаниста; 

 

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

експертиза, рецензија радова или пројеката. 

 

7.1. 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)  

 

7.2. 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)  

 

7.3. 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 

 

1. Председник, члан органа управљања, стручних органа и комисија 

факултету или универзитета у земљи или иностранству; 

 

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). 

 

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. Руковођење или учешће у активностима од значаја за развој и углед 

факултета, односно Универзитета; 

3. Члан стручних и других радних тела и комисија при органима управе 

(министарства,  градска управа, локална управа и др.) или другим 

организацијама значајним за ширу друштвену заједницу; 

 

4.  Председник или члан органа управљања националне или међународне 

струковне (професионалне) организације; 

 

4.1. 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 

 

5.  Учешће у раду (чланство у комисијама, радним телима, одборима и 

др.) институција од јавног значаја, научних институција и институција 

културе, струковних (професионалних) организација, националних или 

међународних; 

 

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) 

 

6. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената; 

7. Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(радионице, перманентно образовање, курсеви у организацији 

стручних/професионалних удружења и институција или сл.); 

 



 

 

8.  Домаће или међународне награде и признања за унапређење 

образовања, струке и/или науке. 

8.1 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 

  

 

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;  

 

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) 

 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским и научно-истраживачким установама, односно 

установама културе или уметности у у земљи или иностранству;  

3. Учешће у програмима размене наставника и студената; 

4. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма; 

 

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

иностранству. 

 

5.1. 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) 

 

5.2. 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) 
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