Образац 4 Г
Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Филолошки факултет Универзитета у Београду
Ужа научна, oдносно уметничка област: Српски језик
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. Aлександар М. Милановић

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Александар Милан Милановић
- Датум и место рођења: 17. VII 1968. Београд, СР Србија
- Установа где је запослен: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Звање/радно место: ванредни професор
- Научна, односно уметничка област: Српски језик

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1993.
Мастер:
- Назив установе: -- Место и година завршетка: -- Ужа научна, односно уметничка област: -Магистеријум:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1999.
- Ужа научна, односно уметничка област: Српски језик; Историја српског језика
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2008.
- Наслов дисертације: Језик Јована Суботића
- Ужа научна, односно уметничка област: Српски језик
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- 1997. асистент-приправник
- 2000. асистент
- 2009. доцент
- 2014. ванредни професор
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3) Испуњени услови за избор у звање редовоног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број година радног искуства
1
2

3

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода

Искуство у педагошком раду са студентима

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама

6

Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

Током претходних школских година кандидат је
по предметима имао следеће оцене на основу
Анкете о вредновању педагошког рада
наставника:
Историјска фонетика српског језика 3.88, 4.73,
4.58, 4.83
Историјска морфологија српског језика 4.32
Историја књижевног језика код Срба 4.04, 4.73
Историјска граматика српског језика I 4.71, 4.02
Историјска граматика српског језика II 3.54
Академско писање 5.00
Кандидат има 21 годину искуства у раду са
студентима на Филолошком факултету: вежбе,
консултације, предавања, као и организовање
студентских научних конференција (Темишвар).

Број менторства / учешћа у комисији и
др.
У периоду од 2014. до 2018. кандидат је био
успешно ангажован – као ментор или члан
комисија – на основним, мастер и докторским
студијама у изради и одбрани академских
радова. Најуспешнији семинарски и мастер
радови студената мастер студија објављени су у
научним и стручним часописима.
Милица Николић, Предлози и прилози у Старим
српским повељама и њихови континуанти у
савременом језику (2. 10. 2014)
Сандра Станојевић, Лекторско-коректорска
огрешења у дневном листу Политика (30. 12.
2015)
Тијана
Глишовић,
Творба
именица
и
позајмљенице у песништву Бранка Радичевића:
кроз поетику романтизма (18. 2. 2016)
Марина Јаковљевић, Славенизми у Српској
граматици Петра Нинковића (19. 5. 2016)
Јана
Ковачевић,
Корелативи
у
зависносложеним реченицама у Новинама
читалишта београдског (19. 9. 2016)
Кандидат је менторисао четири одбрањене
докторске дисертације: Ане Ранђеловић
(Језикословна терминологија код Срба у XIX
веку), Владимира Вукомановића Растегорца
(Језик и стил поезије за децу предзмајевског
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периода), Саше Васића (Лексичке и граматичке
опозиције у паремиолошком жанру руског и
српског језика (на материјалу Даљеве и Вукове
збирке народних пословица)) и Јелене Јанковић
(Етимологија у часопису Наш језик), а ментор је
у још две које су у изради: Катарине Беговић
(Фразеологизми са компонентом жив на
српском и јужнословенском језичком простору:
дијахронијски и синхронијски аспект) и
Југославе Ракић (Лична имена у Поменику
манастира Дечана (XVI–XX) (палеографска,
ономастична и језичка анализа)). Био је члан у
осам комисија за одбрану докторских теза, а
члан комисије је у још осам које су у изради.

7

Навести часописе, скупове, књиге и друго

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

Објављен један рад из категорије М20 или три
рада из категорије М51 из научне области за коју
се бира.

М24 – 3 рада

„Вукова улога у стварању риболовне
терминологије у Српском рјечнику (1818), у:
Српска
славистика
:
колективна
монографија. Том II: књижевност, култура,
фолклор, питања славистике (ур. Б. Сувајџић,
П. Буњак и Д. Иванић), Београд: Савез
славистичких друштава Србије, 2018, 395–
407. М12

+
М51 – 11
радова
+
М12 – 1 рад
M 13 – 1 рад
М14 – 6
радова

„Развој српске терминолошке мисли у 19.
веку: допринос Лазе Костића“, у: Словенска
терминологија данас (ур. П. Пипер и В.
Јовановић), Београд: Српска академија наука
и уметности, 2017, 317–330. М13
„Синтаксичко сажимање у језику српске
дневне штампе“, у: Slowjanske spisowne rěče a
medije / Slawische Schriftsprachen und Medien /
Славянские языки и средства массовой
информации.
Mjezynarodna
konferenca
Komisije za słowjanske spisowne rěče při
Mjezynarodnym komiteju slawistow (red. J.
Šołćina a B. Ćorić), Budyšin/Bautzen, 2015,
105–123. M14
„Толстојева периодизација и питање жанра“,
други аутор Исидора Бјелаковић, у: Slavische
Geisteskultur:
Ethnolinguistische
und
philologische Forschungen. Teil 2 / Славянския
духовная культура: этнолингвистические и
филологические исследования. Часть 2 (ред.
А. А. Алексеев, Н. П. Антропов, А. Г.
Кречмер, Ф. Б. Поляков, С. М. Толстой),
Franfurt am Main – Bern – Bruxelles – New
York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang,
2016, 197–217. М14
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„Решетар као тумач и приређивач Његошевих
дела“, у: Српски молитвеник : споменица
Милану Решетару : 1512–1942–2012 (ур. Ј.
Грковић-Мејџор, В. Савић), Београд : Српска
академија наука и уметности, 2016, 103–110.
M14
„Slovenščina v neobjavljenom rokopisu Србска
Грамматика (1847) Jovana Subotića“, други
аутор М. Ђукановић, у: Rokopisi slovenskega
slovstva od srednjega veka do moderne, Obdobja
36, Ljubljana, 2017, 329–337. М14
„Творба речи у језичком саветнику Није-Него
Д. Костића (1931)“, Српски језик, XIX,
Београд, 2014, 219–233. М24
„Теоријско-методолошки
славеносрпског
језика
истраживањима“, Зборник
књижевност и језик, LXI,
787–793. М24

оквир
речника
у
досадашњим
Матице српске за
3 Нови Сад, 2013,

„Творба речи у Србској Грамматици (1847)
Јована Суботића“, Српски језик, XXII, 2017,
361–374. М24
„Текстолошки и редакцијски поступци
Радмила Маројевића у издању Његошеве
Биљежнице“, Српски језик, ХХIII, 2018, 115–
130. М24
„Историјски
речници“,
у:
Српска
лексикографија од Вука до данас : каталог
изложбе (ур. М. Тешић, Р. Драгићевић, Н.
Ивановић, Београд: Српска академија наука и
уметности – Савез славистичких друштава
Србије, 2018, 129–139. М14
„Стилистички
аспект
позајмљеница
у
Мемоарима Јакова Игњатовића“, Научни
састанак слависта у Вукове дане, 43/1,
Београд, 2014, 193–203. М51
„Жанр као ресурс за истраживање историје
српских књижевних језика у 18–19. веку“,
Научни састанак слависта у Вукове дане,
43/3, Београд, 2014, 175–180. М51
„Актуелност Вукових раних погледа на
фонетско-фонолошки
састав
српског
књижевног језика“ (1814–1818)“, Научни
састанак слависта у Вукове дане, 44/1, 2015,
403–412. М51
„Теоријско-методолошки

оквир

Белићеве
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периодизације
развоја
српскохрватског
језика“, Научни састанак слависта у Вукове
дане, 45/1, 2016, 27–37. М51
„Филолошки текстови из прве половине 19.
века као ресурс за истраживање српског
језика“, Научни састанак слависта у Вукове
дане, 45/3, 2016, 135–147. М51
„Преломна 1847. година: другачији поглед“,
Књижевност и језик, LXIV, 1–2, 2017, 51–66.
М51
„Морфологија
у
Суботићевој
Српској
граматици“, Научни састанак слависта у
Вукове дане, 46/1, 2017, 65–76. М51
„Теоријско-методолошки проблеми стварања
корпуса славеносрпских текстова“, Научни
састанак слависта у Вукове дане, 46/3, 2017,
137–145. М51
„Нова именовања слатководних
српском језику“, Наш језик,
3–4, 2017, 125–134. М51

риба у
XLVIII,

„Обрада посрбица у Речнику славеносрпског
језика“, Научни састанак слависта у Вукове
дане, 47/1, 2018, 231–239. М51
„Лексички архаизмоиди тј. псеудоархаизми у
савременом
српском
језику“,
Научни
састанак слависта у Вукове дане, 47/3, 2018,
87–101. М51

8

Саопштен један рад на научном скупу, објављен
у целини (М31, М33, М61, М63)

9

Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.
Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту

Исп. т. 7

Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање

M 42 – једна
монографска
публикација

10

11

„Јован Суботић као кодификатор српског
језика у 19. веку”, у: Historický a
sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských
spisovných jazykov (Edit. J. Glovňa), Bratislava:
Veda 2017, s. 81‒93. М31

Сарадник на пројекту Српски језик и његови
ресурси: теорија, опис и примене (шифра:
178006, руководилац проф. др Божо Ћорић).
Пројекте финансира Министарство просвете и
технолошког развоја.

Реч под окриљем поетике, Краљево:
Народна
библиотека
„Стефан
Првовенчани“, 2016, 200 стр.
ISBN 978-86-80522-06-7
Вуков век, Београд: Чигоја штампа, 2018,
340 стр.
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ISBN 978-86-6153-534-5
12
13

Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.

14

Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)

---

15

Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33. (за
поновни избор ванр. проф)

---

16

Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63. (за
поновни избор ванр. проф)

---

17

Објављен један рад из категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање ванредног професора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен услов
из категорије М21, М22 или М23 може, један за
један, да замени услов из категорије М24 или
М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне области
за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М24 може, један за један, да замени
услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.
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19

20
21

Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33

22

Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63

23

Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

24

(Исп. т. 7)

(Исп. т. 7)

„Вукова улога у стварању риболовне
терминологије у Српском рјечнику (1818), у:
Српска
славистика
:
колективна
монографија. Том II: књижевност, култура,
фолклор, питања славистике (ур. Б. Сувајџић,

6

20 радова

П. Буњак и Д. Иванић), Београд: Савез
славистичких друштава Србије, 2018, 395–
407. М12
„Развој српске терминолошке мисли у 19.
веку: допринос Лазе Костића“, у: Словенска
терминологија данас (ур. П. Пипер и В.
Јовановић), Београд: Српска академија наука
и уметности, 2017, 317–330. М13
„Синтаксичко сажимање у језику српске
дневне штампе“, у: Slowjanske spisowne rěče a
medije / Slawische Schriftsprachen und Medien /
Славянские языки и средства массовой
информации.
Mjezynarodna
konferenca
Komisije za słowjanske spisowne rěče při
Mjezynarodnym komiteju slawistow (red. J.
Šołćina a B. Ćorić), Budyšin/Bautzen, 2015,
105–123. M14
„Толстојева периодизација и питање жанра“,
други аутор Исидора Бјелаковић, у: Slavische
Geisteskultur:
Ethnolinguistische
und
philologische Forschungen. Teil 2 / Славянския
духовная культура: этнолингвистические и
филологические исследования. Часть 2 (ред.
А. А. Алексеев, Н. П. Антропов, А. Г.
Кречмер, Ф. Б. Поляков, С. М. Толстой),
Franfurt am Main – Bern – Bruxelles – New
York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang,
2016, 197–217. М14
„Решетар као тумач и приређивач Његошевих
дела“, у: Српски молитвеник : споменица
Милану Решетару : 1512–1942–2012 (ур. Ј.
Грковић-Мејџор, В. Савић), Београд : Српска
академија наука и уметности, 2016, 103–110.
M14
„Јован Суботић као кодификатор српског
језика у 19. веку”, у: Historický a
sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských
spisovných jazykov (Edit. J. Glovňa), Bratislava:
Veda 2017, s. 81‒93. М14
„Slovenščina v neobjavljenom rokopisu Србска
Грамматика (1847) Jovana Subotića“, други
аутор М. Ђукановић, у: Rokopisi slovenskega
slovstva od srednjega veka do moderne, Obdobja
36, Ljubljana, 2017, 329–337. М14
„Творба речи у језичком саветнику Није-Него
Д. Костића (1931)“, Српски језик, XIX,
Београд, 2014, 219–233. М24
„Теоријско-методолошки
славеносрпског
језика
истраживањима“, Зборник
књижевност и језик, LXI,

оквир
речника
у
досадашњим
Матице српске за
3 Нови Сад, 2013,
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787–793. М24
„Творба речи у Србској Грамматици (1847)
Јована Суботића“, Српски језик, XXII, 2017,
361–374. М24
„Текстолошки и редакцијски поступци
Радмила Маројевића у издању Његошеве
Биљежнице“, Српски језик, ХХIII, 2018, 115–
130. М24
„Историјски
речници“,
у:
Српска
лексикографија од Вука до данас : каталог
изложбе (ур. М. Тешић, Р. Драгићевић, Н.
Ивановић, Београд: Српска академија наука и
уметности – Савез славистичких друштава
Србије, 2018, 129–139. М14
„Стилистички
аспект
позајмљеница
у
Мемоарима Јакова Игњатовића“, Научни
састанак слависта у Вукове дане, 43/1,
Београд, 2014, 193–203. М51
„Жанр као ресурс за истраживање историје
српских књижевних језика у 18–19. веку“,
Научни састанак слависта у Вукове дане,
43/3, Београд, 2014, 175–180. М51
„Актуелност Вукових раних погледа на
фонетско-фонолошки
састав
српског
књижевног језика“ (1814–1818)“, Научни
састанак слависта у Вукове дане, 44/1, 2015,
403–412. М51
„Теоријско-методолошки оквир Белићеве
периодизације
развоја
српскохрватског
језика“, Научни састанак слависта у Вукове
дане, 45/1, 2016, 27–37. М51
„Филолошки текстови из прве половине 19.
века као ресурс за истраживање српског
језика“, Научни састанак слависта у Вукове
дане, 45/3, 2016, 135–147. М51
„Преломна 1847. година: другачији поглед“,
Књижевност и језик, LXIV, 1–2, 2017, 51–66.
М51
„Морфологија
у
Суботићевој
Српској
граматици“, Научни састанак слависта у
Вукове дане, 46/1, 2017, 65–76. М51
„Теоријско-методолошки проблеми стварања
корпуса славеносрпских текстова“, Научни
састанак слависта у Вукове дане, 46/3, 2017,
137–145. М51
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„Нова именовања слатководних
српском језику“, Наш језик,
3–4, 2017, 125–134. М51

риба у
XLVIII,

„Обрада посрбица у Речнику славеносрпског
језика“, Научни састанак слависта у Вукове
дане, 47/1, 2018, 231–239. М51
„Лексички архаизмоиди тј. псеудоархаизми у
савременом
српском
језику“,
Научни
састанак слависта у Вукове дане, 47/3, 2018,
87–101. М51

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1.
Стручно-професионални
допринос

1. Члан уређивачког одбора научних часописа Српски језик,
Књижевност и језик и Научни састанак слависта у Вукове дане.
2. Члан организационог одбора XVI међународног комитета слависта у
Београду 2018. године.
3. Ментор четири одбрањене докторске дисертације: Ане Ранђеловић
(Језикословна терминологија код Срба у XIX веку), Владимира
Вукомановића Растегорца (Језик и стил поезије за децу предзмајевског
периода), Саше Васића (Лексичке и граматичке опозиције у
паремиолошком жанру руског и српског језика (на материјалу Даљеве
и Вукове збирке народних пословица)) и Јелене Јанковић (Етимологија
у часопису Наш језик), ментор у још две које су у изради: Катарине
Беговић (Фразеологизми са компонентом жив на српском и
јужнословенском језичком простору: дијахронијски и синхронијски
аспект) и Југославе Ракић (Лична имена у Поменику манастира Дечана
(XVI–XX) (палеографска, ономастична и језичка анализа)). Члан у осам
комисија одбрањених докторских теза, а члан комисије је у још осам
које су у изради.
4. Сарадник је на пројекту Српски језик и његови ресурси: теорија,
опис и примене (шифра: 178006), који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Коуредник
Речника славеносрпског речника у Матици српској. Један је од
уредника у оквиру редакције Речника књижевних и културних студија
који се израђује у Институту за књижевност и уметност.

2. Допринос академској
широј заједници

1. Члан Комисије за словенске књижевне језике при Међународном
комитету слависта, Савета Међународног славистичког центра у
Београду, Скупштине Савеза славистичких друштава Србије, Управног
одбора Матице српске, Одељења за језик и књижевност Матице српске,
Управног одбора Вукове задужбине, Slavic Linguistics Society, Катедре
за језик и говор Коларчевог народног универзитета. Потпредседник је
Комисије за историју језичког стандарда при Одбору за
стандардизацију српског језика и Друштва за српски језик и
књижевност Србије, и секретар Одбора за српски језик Српске

и
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књижевне задруге. Један је од уредника у оквиру редакције Речника
књижевних и културних студија који се израђује у Институту за
књижевност и уметност.
2. Заменик управника Катедре за српски језик са јужнословенским
језицима
3. Члан Националног комитета за нематеријално културно наслеђе и
Програмског одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић“ у
Тршићу.
4. Организатор Традиционалног републичког зимског семинара за
наставнике и професоре српског језика и књижевности (Друштво за
српски језик и књижевност Србије).
3.
Сарадња
са
другим 1. Учешће у раду Комисије за словенске књижевне језике при
високошколским,
Међународном комитету слависта.
научноистраживачким
2. Гостујући предавач у Иванову (Русија) током 2004. године.
установама,
односно 3. Подпредседник Друштва за српски језик и књижевност Србије.
установама
културе
или 4. Учешће у програмима размене наставника и студената на
уметности у земљи и
Филолошком факултету у Београду.
иностранству
5. Учешће у изради и одбрани докторских дисертација на Филозофском
факултету у Новом Саду, Филолошком факултету у Никшићу и
Филозофском факултету у Источном Сарајеву.
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Александар М. Милановић је, од избора за ванредног професора (2014), објавио 55 научних радова,
две монографије (Реч под окриљем поетике 2016. и Вуков век 2018. године) и био коприређивач једног
речника (Речник славеносрпсог језика : огледна свеска). Учествовао је, са запаженим и у целини објављеним
рефератима, на домаћим и међународним научним скуповима (укупно 35) у земљи и иностранству.
На Филолошком факултету у Београду има дугогодишње наставно и педагошко искуство: држи
предавања на предметима основних студија (Историјска фонетика српског језика, Историјска морфологија
српског језика, Историја српског књижевног језика, Основи нормирања српског језика), мастер студија
(Академско писање) и докторских студија (Историјска стандардологија српског језика). Садржаје свих ових
предмета А. Милановић континуирано иновира.
Учествовао је у већем броју комисија за израду и одбрану мастер, магистарских радова и
докторских дисертација. Као посвећен наставник и вредан научник, А. Милановић прати и подстиче рад
студената, афирмишући струку и доприносећи њиховом личном напретку на пољу наставне праксе и науке.
На основу увида у биобиблиографске податке, закључујемо да су објављене књиге и радови,
квалитетна реализацији наставе, учешће на домаћим и међународним научним скуповима, учешће у бројним
комисијама и другим телима, као и друге активности довољни разлози да предложимо Изборном већу
Филолошког факултета да прихвати Извештај и упути предлог одговарајућем Стручном већу Универзитета
у Београду да проф. др АЛЕКСАНДРА М. МИЛАНОВИЋА изабере у звање и на радно место редовног
професора за ужу научну област Српски језик (предмети Историјска фонетика српског језика, Историјска
морфологија српског језика, Историја српског књижевног језика).
Место и датум: 17. 12. 2018.
КОМИСИЈA

______________________________
Др Божо Ћорић, редовни професор
______________________________
Др Јасмина Грковић-Мејџор, редовни професор
______________________________
Др Рајна Драгићевић, ред. проф.
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