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1. Бипграфски ппдаци п кандидатима 
 (Пппуоава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Maркп Бпжпвић 

Местп и датум рпђеоa  Бепград, 23. 04. 1989. 

Адреса  Дринске дивизије 2 

Телефпн  064 302 3775 

E-mail адреса  marko.bozovic@hotmail.com 

  
 
 
 

2. Ппдаци п шкплпваоу 
  

Оснпвне студије Академија лепих уметнпсти ''Албертина'', Тпринп, Италија 
Диплпма акредитпвана пд стране Министарства прпсвете, 
науке и технплпщкпг развпја, ппд брпјем 612-01-00073/2016-06, 
18. 04. 2016. гпдине. 
Академија СПЦ за уметнпст и кпнзервацију, Бепград, Србија 

Мастер Академија СПЦ за уметнпст и кпнзервацију, Бепград, Србија 

Специјализација  / 

Магистратура  / 

Дпктпрат  / 

Усаврщаваоа у земљи и 
инпстранству 

 - 2019. Заврщип специјалистишки курс из техника 
фптпдпкументације: 
’’Photographic techniques and imaging applied to restoration’’,  у 
Централнпм Институту за кпнзервацију у Риму (ISCR – Istitututo 
Superiore per la Conservazione e Restauro). 
 
- 2019.  Заврщип специјалистишки курс из техника ретущираоа 
слика и трпдимензипналних предмета ’’Tratteggio and 
puntinato techniques in chromatic integration'',  у Централнпм 
Институту за кпнзервацију у РИму (ISCR – Istitututo Superiore per 
la Conservazione e Restauro). 
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- 2018.  Ушествпвап на радипници  „Кпнзерватпрскп - 
рестауратпрски радпви на сликама великпг фпрмата''  : 
напиоаое слика ппмпћу ппруга“, у прганизацији Хрватскпг 
рестауратпрскпг завпда и  Централнпг института за 
кпнзервацију 
 
- 2016. - 2017. Предаваоа и пбуке за унапређиваое знаоа, 
искуства и вещтина из кпнзервације, у пквиру приправнишкпг 
стажа у Централнпм институту за кпнзервацију у Бепграду  
- Курс превентивне кпнзервације 
- Курс рукпваоа и впђеоа дпкументације 
- Курс сналажеоа у кризним ситуацијама 
- Предаваоа из пбласти кпнзервације метала 
- Предаваоа из пбласти кпнзервације камена 
- Предаваоа из пбласти кпнзервације слика 
- Предаваоа из пбласти кпнзервације керамике 
 
- 2009. - 2012. Перипдишнп вплпнтирап у лабпратприји за 
кпнзервацију ''Nicola restauri'', Aramengo, Italija (jul 2009, jul 
2010, jul 2011., jul, septembar, oktobar, novembar 2012. ) 
 
-2007. Курс рестаурације археплпщке керамике, Центар за 
превентивну кпнзервацију "Диана" у Бепграду. 
 
 
 

Страни  језици  Енглески - вищи нивп 
 Италијански - вищи нивп 

 
 
НАПОМЕНА: Укпликп је кандидат заврщип студије у инпстранству, у пдгпварајуће ппље 
унети брпј и датум акта п признаваоу стране виспкпщкплске исправе и назив пргана кпји је 
изврщип признаваое 
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3. Ппдаци п заппслеоу 
  
 
   
Рад на факултету 

 (Дпсадащои избпри у зваое наставника универзитета)  

Зваое наставника Назив факултета пд –  дп 

1.     

2.     

3.     

      

 
 
 
 
Рад ван факултета  

 (На кпјим  радним местима, у кпјим институцијама пднпснп другим  прганизаципним  
фпрмама и у кпм перипду  је кандидат бип ангажпван) 

Раднп местп Где пд –  дп 

1.Кпнзерватпр и рестауратпр 
слика 

 Атеље за кпнзервацију и рестаурацију 
щтафелајних слика Централнпг института 
за кпнзервацију у Бепграду. 

 Од априла 2016. дп 
јануара 2020. гпдине 

2. Кпнзерватпр и рестауратпр  Музеј савремене уметнпсти у Бепграду  Од августа 2020. 
гпдине дп данас 

3.     
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I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Ппдаци п наставнпм раду 
  
 

4.1. искуствп у педагпщкпм раду са студентима; 
4.2. пцена педагпщкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг 
перипда; 
4.3. резултати у развпју уметнишкп-наставнпг, пднпснп наушнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 
4.4. ментпрствп на заврщним радпвима на свим нивпима студија.  
4.5. ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва на свим нивпима студија; 
4.6. знашајни резултати студената у бављеоу уметнишким, пднпснп наушним радпм кпји су пстварени ппд 
ментпрствпм и уз ппмпћ кандидата. 
4.7. приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране кпмисије (важи за 
зваое дпцента) 

4.1. 

Од заврщетка приправнишкпг стажа и пплпженпг струшнпг испита у Нарпднпм музеју у 
Бепграду, активнп сам ушествпвап у едукацији стуената, приправника и вплпнтера 
ангажпваних  у Атељеу за кпнзервацију слика  Централнпг  института у Бепграду, увпдећи их у 
прпблематику кпнзерватпрскпг и рестауратпрскпг рада крпз практишне примере на 
пригиналним делима на платну и дрвету кпји су предвиђени за ту врсту активнпсти. 
  
Студенти са кпјима сам сарађивап и у шијпј едукацији сам ушествпвап у пквиру прпграма 
оихпвпг приправнишкпг/вплпнтерскпг стажа у Атељеу за кпнзервацију щтафелајних слика 
Централнпг института за кпнзервацију: 

 Натаща Аврампвић (јул - септембар 2017.) 

 Натаща рајкпвић (март - јун 2017.) 

 Ивана Кпшевска (март -  јун 2017.) 
  
  

4.2. 

4.3. 

4.4. 
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4.5. 

4.6. 

  
 
 
 

 
5. Ппдаци п уметничкпм, пднпснп научнпистраживачкпм раду 
  
 

Списак  изведених, излпжених, снимљених, реализпваних, пбјављених дела/радпва- 
референце 

 За ппље уметнпсти: 
Репрезентативне референце пп категпријама прпписане су Стандардима за акредитацију студијских 
прпграма. 

 За ппље науке: 
Наушни радпви пбележавају се и вреднују на пснпву важеће категпризације шаспписа за избпр у 
наушнпистраживашкп зваое из Правилника п ппступку и нашину вреднпваоа и кватитативнпм исказиваоу 
наушнпситраживашких резултата истраживаша. 

Референца Где Када 

1.Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Аутпппртрет'', аутпра 
Милице Бещевић, уље на 
платну, 59x49cm, сампстални 
прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

2. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Македпнка'', аутпра 
Зпре Петрпвић, уље на платну, 
96x64cm, сампстални прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

3. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Жена у фптељи'', 
аутпра Владимира Бешића, уље 
на платну, 100x80cm, 
сампстални прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

4. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Калемегдан'', аутпра 
Живпјина Влајнића, уље на 
платну, 117,5x80cm, 
сампстални прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 
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5. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Нпвпсадска улица'', 
аутпра Павла Васића, уље на 
картпну, 37x51cm, сампстални 
прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

6. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Лпгпр''(1941-1944), 
аутпра Дущана Влајића, уље на 
платну, 19x24,5cm, сампстални 
прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

7. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Стара мадпна'', аутпра 
Емануела Видпвића, уље на 
дасци, 29x24,5cm, сампстални 
прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

8. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Градски 
Предеп''(1937.), аутпра Бпре 
Баруха, уље на картпну, 
27x22cm, сампстални прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

9. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Седећи акт''(1931.), 
аутпра Ђпрђа Андрејевића - 
Куна, уље на платну, 
34,5x24cm, сампстални 
прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

10. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Манастир 
Ракпвица''(1923.), аутпра 
Јпвана Бијелића, уље на 
платну, 64x78cm, сампстални 
прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

11. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Ппртрет др Маје Гајић 
Вајс''(1927/28.), аутпра Јпвана 
Бијелића, уље на платну, 
97x78cm, сампстални прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

12. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Прплећна 
сетва''(1963.), аутпра 
Мирпслава Јпванпвића, уље на 
платну, 37x76cm, сампстални 
прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

13. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Кпмппзиција са 
актпм''(1921.), аутпра Вилка 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 
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Гецана, уље на платну, 
102,5x76,5cm, сампстални 
прпјекат 

14. Кпнзерватпрски третман на 
слици: ''Младић са 
гитарпм''(1926.), аутпра 
Максимилијана Банка, уље на 
платну, 102x96cm, сампстални 
прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021.. 

 15. Кпнзерватпрски третман 
на слици: ''Маглај''(1928.), 
аутпра Јпвана Бијелића, уље 
на платну, 110x147cm, 
сампстални прпјекат 
  

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

16. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Ппгреб у 
Сићеву''(1905.), аутпра 
Надежде Петрпвић, уље на 
платну, 165,5x99,5cm, 
сампстални прпјекат 
  

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

17. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Сплунац'', аутпра 
Мипдрага Миће Ппппвића, 
кпмбинпвана техника, 
170x200cm, сампстални 
прпјекат 
  

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

18. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Кпмппзиција''(1970.), 
аутпра Мипдрага Миће 
Ппппвића, кпмбинпвана 
техника, 520x185cm, тимски 
прпјекат 
  

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

19. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Песма'', аутпра Славка 
Бпгпјевића, уље на 
платну,116x88,5cm, 
сампстални прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 
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20. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Сепска идила''(1962.), 
аутпра Јана Гараја, уље на 
платну,38 x49,5cm, сампстални 
прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

21. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Сепскп 
весеље''(1960.), аутпра 
Мартина Јанпща, уље на 
платну,64,5x8109,5cm, 
сампстални прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

22. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Ораое''(1963.), аутпра 
Радпслава Лазића, уље на 
платну,40,5x67,5cm, 
сампстални прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

23. Изврщип третман шищћеоа 
и превентивне кпнзервације 
на 20 скулптура из збирке 
Музеја савремене уметнпсти у 
бепграду. Тимски прпјекат 

Музеј савремене уметнпсти у 
Бепграду 

2021. 

24. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Ппртрет Милице 
Цветкпвић'', аутпра Кристијана 
Крекпвића, уље на 
платну,80x65cm, сампстални 
прпјекат 

Приватна кплекција 2020. 

24. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Ппртрет мушкарца са 
спкплпм'', неппзнатпг 
фламанскпг мајстпра, уље на 
платну,39,5 x51cm, сампстални 
прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2019-2020. 

25. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман и 
мпнтажа система ппруга за 
натезаое слика на кппији 
фреске: ''40 севастијских 
мученика'', аутпра Јарпслава 
Кратине, казеинска 
темпера,195x252cm, тимски 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2019. 
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прпјекат 

26. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Оркестар'', 'аутпра 
Александра Јеремића- Цибета, 
кпмбинпвана 
техника,130x152,5cm, тимски 
прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2019. 

27. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''без назива'', 'аутпра 
Стевана Алексића, уље на 
платну,31 x34cm, сампстални 
прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2019. 

28. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
икпни: ''Свети Гепргије убија 
аждају''(1773.), темпера на 
дасци,37 x28 cm, сампстални 
прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2019. 

29. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Група предмета на 
сивп-црнпј пснпви''(1966.), 
аутпра Недељка 
Гвпзденпвића, уље на платну, 
71 x51cm сампстални прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2019. 

30. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Дедиое''(1934), 
аутпра Недељка 
Гвпзденпвића,уље на платну, 
44 x37cm, сампстални прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2019. 

31. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Плава мртва прирпда 
са птицпм''(1968.), аутпра 
Недељка Гвпзденпвића, уље 
на платну, 92 x65,5cm 
сампстални прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2019. 

32. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Мртва прирпда у 
дијагпнали''(1967), аутпра 
Недељка Гвпзденпвића,уље на 
платну, 82x100cm, сампстални 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2019. 
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прпјекат 

33. Примена система ппруга за 
натезаое слика на делу: ''Мпја 
деца'', аутпра Стевана Шалића, 
106 x 86cm, тимски прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2019. 

34. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Без назива''(1962), 
аутпра Мипдрага Дада 
Ђурића,кпмбинпвана техника, 
444x190cm, тимски прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2019. 

35. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Хппитал''(1974.), 
аутпра Мипдрага Дада 
Ђурића, уље на 
платну,195x150cm, сампстални 
прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2018. 

36. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Гпрничевски 
вис''(1916.), аутпра Драгпљуба 
Павлпвића, уље на 
платну,79x57cm, сампстални 
прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2018. 

37. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Жена са три 
листа''(1916.), аутпра Влаха 
Букпвца, уље на 
платну,79x63cm, сампстални 
прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2018. 

38. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман и 
мпнтажа система ппруга за 
натезаое слика на слици: 
''Грађани''(1949.), аутпра 
Мипдрага Миће Ппппвића, 
уље на платну,105x220cm, 
сампстални прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2018. 

39. Примена система ппруга за 
натезаое слика на делу: 
''Отац'', Мипдрага Миће 
Ппппвића, тимски прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2018. 

40. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2017. 
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слици: ''Ппртрет краља Петра 
II Карађпрђевића''(1935.), 
аутпра Кристијана Крекпвића, 
уље на платну,72x60cm, 
сампстални прпјекат. 

41. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Ппрцеланске 
фигурине'', аутпра Предрага 
Нещкпвића, уље на 
платну,165x130cm, сампстални 
прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2017. 

42. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Тестераш'', аутпра 
Ивана Радпвића, уље на 
платну,56x47cm, сампстални 
прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2017. 

43. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Кприда'', аутпра Петра 
Лубарде, уље на платну, 
38x47cm, сампстални прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2017. 

44. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Диптих 
Мпнжавула''(1976-1977.), 
аутпра Ивана Радпвића, уље 
на платну, 250x150cm, тимски 
прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2017. 

45. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Откриваое Брпјгела'', 
аутпра Мипдрага Миће 
Ппппвића, кпмбинпвана 
техника, 195x300cm, тимски 
прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 

46. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Манипулација'', 
аутпра Мипдрага Миће 
Ппппвића, кпмбинпвана 
техника, 170x200cm, тимски 
прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 

47. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Недеља, 5 ппппдне у 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 
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септембру'', аутпра Мипдрага 
Миће Ппппвића, кпмбинпвана 
техника, 170x200cm, тимски 
прпјекат. 

48. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Баварска варијанта'', 
аутпра Мипдрага Миће 
Ппппвића, кпмбинпвана 
техника, 170x200cm, тимски 
прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 

49. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Црвенп пакпваое'', 
аутпра Лазара Впзаревића, 
кпмбинпвана техника 
,150x200cm, тимски прпјекат. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 

50. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Идеалнп пакпваое'', 
аутпра Лазара Впзаревића, 
кпмбинпвана техника, 
127x200cm, тимски прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 

51. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Великп пакпваое'', 
аутпра Лазара Впзаревића, 
кпмбинпвана техника, 
194x270cm, тимски прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 

52. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Разпрене фпрме'', 
аутпра Лазара Впзаревића, 
кпмбинпвана техника, 
111x200cm, тимски прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 

53. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Квадрати'', аутпра 
Лазара Впзаревића, 
кпмбинпвана техника, 
126x200cm, тимски прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 

54. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Девпјка'', аутпра 
Предрага Пеђе 
Милпсављевића, кпмбинпвана 
техника, 116x89cm, тимски 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 
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прпјекат 

55. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Атеље велики зид'' 
(1961.), аутпра Недељка 
Гвпзденпвића, уље на платну, 
116 x81cm сампстални 
прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 

56. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
слици: ''Мртва прирпда пред 
црвеним зидпм'' (1965.), 
аутпра Недељка 
Гвпзденпвића, уље на платну, 
77 x52cm сампстални прпјекат 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 

57. Кпнзерватпрскп - 
рестауратпрски третман на два 
псмпугапна украсна рама са 
слика из 17. века. у 
власнищтву Амбасаде 
републике Италије.  

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016. 

58. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
икпни: ''Исус Христпс'' , 
неппзнатпг аутпра уље на 
платну, 93 x68cm, сампстални 
практишан деп мастер рада на 
академији СПЦ за уметнпст и 
кпнзервацију 

Академија СПЦ за уметнпст и 
кпнзервацију 

2015. 

59. Кпнзервација и 
рестаурација икпнпстаса 
цркве Ваведеоа Пресвете 
Бпгпрпдице у Сремским 
Карлпвцима (Гпроа црква). У 
сарадои са Ппкрајинским 
завпдпм за защтиту сппменика 
кулутре и кпнзерватпрпм 
Оливерпм Брдарић. 

Сремски карлпвци 2014. 

60.  Кпнзервација и 
рестаурација икпна са 
икпнпстаса из Сабпрне цркве у 
Гпроем Миланпвцу. Прпјекат 
академије СПЦ за уметнпст и 
кпнзервацију. 

Академија СПЦ за уметнпст и 
кпнзервацију 

2014. 

61. Кпнзервације и 
рестаурација Престпних икпна 

Академија СПЦ за уметнпст и 
кпнзервацију 

2013. 
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са икпнпстаса цркве Светпг 
Никплаја Миликијскпг у 
Старпм Сланкамену. (Прпјекат 
Академије Српсе Правпславне 
Цркве за уметнпст и 
кпнзервацију), тимски прпјекат 

62. Асистираое на 
кпнзервацији и рестаурацији 
слика Петра Лубарде у пквиру 
вплпнтерскпг стажа у 
Централнпм институту за 
кпнзервацију у Бепграду. 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2013. 

63. Кпнзервација и 
рестаурација једне пд првих 
серијски прпизведених 
апаратура за радипграфију и 
радиплпгију. 
(1903.)Сампстални прпјекат у 
пквиру диплпмскпг рада. У 
сарадои са лабпратпријпм 
''Никпла рестаури'' и 
кпнзерватпрпм Ђан Луиђи 
Никплпм 

Лабпратприја за кпнзервацију 
''Никпла рестаури'' (Nicola 

Restauri), Араменгп, Италија 
2012. -2013. 

64. Асистираое на 
рестаурацији египатских 
саркпфага из Старпг египатскпг 
царства, прпцеоене старпсти 
на пкп 2000 гпдина пре Христа. 
У сарадои са лабпратпријпм 
''Никпла рестаури'' и 
кпнзерватпрпм Ђан Луиђи 
Никплпм 

Лабпратприја за кпнзервацију 
''Никпла рестаури'' (Nicola 

Restauri), Араменгп, Италија 
2011. 

65. Рестаурација фресака 
двпрца у Манти кап деп 
кпнзерватпрскпг практишнпг 
рада на Академији лепих 
уметнпсти ''Албертина'' . 
Тимски прпјекат 

(Castello di Manta), Манта, 
Италија 

2011. 

66. Кпнзервација и 
рестаурација ритуалних маски 
са ппдрушја Африке. 
Сампстални прпјекат 

Лабпратприја за кпнзервацију 
''Никпла рестаури'' (Nicola 

Restauri), Араменгп, Италија 
2009. - 2010. 
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II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

6. Стручнп-прпфесипнални дппринпс 
 

 аутпр/кпаутпр уметнишкпг прпјекта или сарадник на уметнишкпм прпјекту,  

 аутпр/кпаутпр елабпрата или студије, рукпвпдилац или сарадник на наушнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

 ушещће у раду жирија, 

 награде и признаоа за уметнишки, струшни, наушни или педагпщки рад, 

 и други садржаји прпписани ппщтим актпм факултета. 

Референца Где Када 

1. Каталпг ппвпдпм 
реализације прпјекта 
''Ревитализација збирке 
слика Миће Ппппвића и Вере 
Бпжичкпвић Ппппвић у 
Лпзници'', Маркп Бпжпвић, 
Бпјан Никплић, Огоен 
Кпвашевић, Милица 
Кпнстантинпвић, Вељкп 
Чикић. 

Центар за културу ''Вук 
Карачић'', Лпзница 

2018. 

2.Дпбитник захвалнице за 
успещнп реализпван прпјекат 
кпнзервације и рестаурације 
уметнишких дела Галерије 
''Лазар Впзаревић'' 

Галерија ''Лазар Впзаревић'', 
Сремска Митрпвица 

2017. 

3.   

 

  
 
 
 
 

 7. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 
 

 ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, уметнишким, пднпснп 
струшним прганизацијама, институцијама пд јавнпг знашаја, културним и наушним 
институцијама и др; 

 ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве 
(ушещће у раду струшних и управљашких тела факултета и универзитета). 

 У току ангажмана у Централном институту за конзервацију у Београду, активно 

радио на пројекту ''Развој система за натезање слике на носеће рамове помоћу 

опруга''. Систем је у току пројекта успешно примењен на сликама: 
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- ''Доситеј Обрадовић'', непознати аутор, Дом Јеврема Грујића, Београд 

- ''Отац'', Миодраг Мића Поповић, Легат Миће Поповића и Вере Божичковић 

Поповић, Лозница. 

- ''Грађани'', Миодраг Мића Поповић, Легат Миће Поповића и Вере Божичковић 

Поповић, Лозница. 

-''Моја Деца'' , Стеван Чалић, Народни Музеј Шабац. 

- Копија фреске ''40 севастијских мученика'', Јарослав Кратина, Факултет ликовних 

умметности, Београд. 

 

 Држап предаваоа на тему ''Натезаое слика на нпсећи рам ппмпћу система 
ппруга'', у пквиру прпграма птвпрени атеље у Галерији Матице српске у Нпвпм 
Саду(2017) и у Централнпм институту за кпнзервацију у Бепграду (2019). М. Бпжпвић, 
Б. Никплић. 

 Држап предаваое на тему ''Италијанска традиција ретуша: тратеђп техника'', 
предаваое са практишнпм применпм на ретущираоу слика у традицији италијанских 
кпнзерватпрских щкпла, у Галерији Матице српске у Нпвпм Саду (2020). 

 
 

 

 

 
 

8. Сарадоа са другим виспкпшкплским, научнпистраживачким, 
пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи и 
инпстранству  
 

 мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др; 
 ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама. 

Институција Где Када 

1.     

2.   

3.   
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Образац 3 
 

Извештај кпмисије 
(пвај пбразац пппуоавају чланпви Кпмисије) 

 

 

 

● Извещтај кпмисије п пријављеним кандидатима за избпр у зваое мпра садржати све тражене 

елементе за избпр у зваое, кпји мпрају бити пбразлпжени. Образлпжеое се пище за све пријављене 

ушеснике кпнкурса при шему се у пбзир узима све щтп је прпписанп: 

Закпнпм п виспкпм пбразпваоу,  

Минималним услпвима за избпр у зваоа наставника на универзитету,  

Правилникпм п јединственим минималним услпвима за избпр у зваоа наставника Универзитета 

уметнпсти у Бепграду,  

Статутпм Факултетаи другим ппштим актпм Факултета. 
● Ппсебнп се издваја пбразлпжеое за кандидата кпга кпмисија предлаже за избпр и у оему 

се навпде разлпзи збпг кпјих се кпмисија ппредељује за тпг кандидата. 
● Образлпжеое пптписују сви шланпви кпмисије. 
● Укпликп шлан кпмисије има разлишитп мищљеое, пище пдвпјенп пбразлпжеое. 
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1. Оцена резултата наставнпг рада кандидата  
(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 4. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● искуствп у педагпщкпм раду са студентима; 

● пцена педагпщкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг перипда; 

● резултати у развпју уметнишкп-наставнпг, пднпснп наушнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 

● ментпрствп на заврщним радпвима на свим нивпима студија); 

● ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва на свим нивпима студија; 

● знашајни резултати студената у бављеоу уметнишким, пднпснп наушним радпм;  

● пцена приступнпг предаваоа укпликп је кпнкурспм захтеванп. 
 
Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити резултате наставнпг рада кандидата пд првпг избпра у 

наставнишкп зваое 

Кандидат Маркп Бпжпвић нема претхпднп искуствп у настави кпнзервације и рестаурације на Универзитету кап 

наставник. У ппступку избпра у зваое дпцента за ужу уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација пдржап је 

приступнп предаваое, у складу са Правилникпм п извпђеоу приступнпг предаваоа, дана 10. 4. 2021. гпдине са 

ппшеткпм у 9:24 шаспва, у Амфитеатру Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду, у улици Краља Петра 4. Тема 

приступнпг предаваоа: „Савремени приступ структуралнпј кпнзервацији щтафелајне слике са пбразлпжеоем избпра 

метпда и материјала (примери из наведених референци)“. Излагаое кандидата у трајаоу пд 44 минута је пратила 

презентација (PowerPoint). Кпмисија је пдслущала предаваое и вреднпвала га према следећим критеријумима: 

припрема предаваоа (пбухват задате теме), структура и квалитет садржаја предаваоа (репрезентативнпст пдабраних 

примера, упптреба струшне терминплпгије), дидактишкп-метпдишки аспект извпђеоа предаваоа, кап и избпр 

преппрушене литературе. КпнашнапценаприступнпгпредаваоакандидатапдстранеКпмисијеје 8,3.  

 

2.Оцена резултата уметничкпг, пднпснп научнп-истраживачкпг рада 

(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 5 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

 

Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити репрезентативне референце пд знашаја за избпр у пдгпварајуће 

зваое. 
 

На Кпнкурс за наставника у зваоу дпцента за уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација, предмети: Кпнзервација и 

рестаурација щтафелајних слика 1 и Кпнзервација и рестаурација щтафелајних слика - Мастер, кандидат Маркп 

Бпжпвић прилпжип је дпкуметацију п пбавезним и избпрним услпвима кпје предвиђа кпнкурс за избпр у зваое 

дпцента. На пснпву увида у дпкументацију кпју је предап кандидат, кап и узимајући у пбзир специфишнпсти пбласти 

кпнзервације и рестаурације кпја се налази између уметнишкпг и наушнпг ппља,  вреднпване су дпкументпване и 

изведене кпнзерватпрскп-рестауратпрске референце кандидата Марка Бпжпвића. Кпмисија је ппсебнп кап 

репрезентативне издвпјила референце кпје се пднпсе на кпнзервацију и рестаурацију щтафелајних слика. 

Кандидат на кпнкурсу, Маркп Бпжпвић је рпђен у Бепграду 23. 4. 1989. гпдине. Оснпвне студије је заврщип 2013. гпдине 

на Академији лепих уметнпсти „Албертина” у Тприну, Италија и 2015. гпдине на Академији Српске правпславне цркве 

за уметнпст и кпнсервацију у Бепграду, са прпсешнпм пценпм 9,38 и стекап зваое Диплпмирани кпнзерватпр и 

рестауратпр. Мастер студије је заврщип 2016. гпдине на Академији Српске правпславне цркве за уметнпст и 

кпнсервацију у Бепграду, са прпсешнпм пценпм 9,75 и стекап зваое Мастер кпнзерватпр и рестауратпр. Од априла 2016. 

дп јануара 2020. гпдине ради у Централнпм институту за кпнзервацију у Бепграду, кап кпнзерватпр и рестауратпр 

щтафелајних слика. Накпн приправнишкп-вплпнтерскпг стажа пбављенпм у Централнпм институту за кпнзервацију, 29. 

5. 2017. гпдине пплаже струшни испит у Нарпднпм музеју у Бепграду и стише струшнп зваое Кпнзерватпр. Од августа 
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2020. гпдине ради кап кпнзерватпр и рестауратпр у Музеју савремене уметнпсти у Бепграду. 

Кандидат Маркп Бпжпвић је дпкументпвап 43 референце (1-17, 19-23, 27-30, 34-46, 49, 51, 52) кпје се пднпсе на 

кпнзервацију и рестаурацију щтафелајних слика. Референца ппд редним брпјем 58 је пбухваћена темпм мастер рада 

кандидата.  

Од наведних реализпваних кпнзерватпрскп-рестауратпрских радпва мпгу се истаћи две слике на платну аутпра 

Мипдрага Миће Ппппвића, „Грађани” и „Отац“ на кпјима је примеоен савремени систем за натезаое и мпнтажу на 

нпсеће рампве ппмпћу ппруга (реф. 38 и 39). Щтп се тише референци везаних за Музеј савремене уметнпсти у Бепграду 

интервенције се углавнпм пднпсе на шищћеое бпјенпг слпја и пплеђине слика на платну. Препстале референце се 

пднпсе на рад на делима у пквиру ангажмана у Централнпм институту за кпнзервацију у Бепграду (пд кпјих  12 слика 

сампсталнп изведених). У пквиру студентских ангажмана кандидат навпди да је ушествпвап у кпнзервацији и 

рестаурацији вище икпнпстаса.      

Маркп Бпжпвић је примарнп фпкусиран на кпнзервацију и рестаурацију щтафелајнпг сликарства, са критишким пднпспм 

према  ранијпј кпнзерватпрскпј пракси и израженим интереспваоем за нпве, наушнп заснпване метпде рада. С пбзирпм 

да је кандидат деп студија заврщип у Италији, у оегпвпм приступу кпнзервацији и рестаурацији дпминира традиција 

италијанске щкпле кпнзервације. Кандидат је 2019. гпдине заврщип два специјалистишка курса у Централнпм Институту 

за кпнзервацију у Риму – „Photographic techniques and imaging applied to restoration“ и 

„Tratteggioandpuntinatotechniquesinchromaticintegration“.   

 

 

3. Оцена стручнп-прпфесипналнпг дппринпса 

      (даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 6. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши 

пп кандидату) 

● аутпр/кпаутпр уметнишкпг прпјекта или сарадник на уметнишкпм прпјекту, аутпр/кпаутпр елабпрата или 

студије, рукпвпдилац или сарадник на наушнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

● ушещће у радужирија; 

● награде и признаоа за уметнишки, струшни, наушни или педагпщки рад; 

● и других садржаја прпписаних ппщтим актпм факултета. 
 

Кандидат је исказап ппсебан интерес за системе напиоаоа слика великих фпрмата, а у пквиру рада у Централнпм 

институту за кпнзервацију те метпде је усаврщавап, кап и представљап другим кплегама и студентима крпз предаваоа 

и практишне демпнстрације. Дпбитник је захвалнице за успещнп реализпван прпјекат кпнзервације и рестаурације 

уметнишких дела Галерије „Лазар Впзаревић“. 

 

 

4. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 

(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 7 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, уметнишким, пднпснп струшним прганизацијама, 

институцијама пд јавнпг знашаја, културним и наушниминституцијама и др; 

● ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве (ушещће у раду струшних и 

управљашких тела факултета и универзитета). 
 

Кандидат је пдржап два предаваоа у Галерији Матице Српске у Нпвпм Саду  (2017, 2020) – „Натезаое слика на нпсећи 

рам ппмпћу система ппруга“ и „Италијанска традиција ретуща: тратеђп техника“, а 2019. гпдине у Централнпм институту 

за кпнзервацију у Бепграду са кплегпм Б. Никплићем  пдржап је предаваое „Натезаое слика на нпсећи рам ппмпћу 

система ппруга”. 
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5.Оцена сарадое кандидата са другим виспкпшкплским, научнп-

истраживачким, пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи 

и инпстранству 

(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 8 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др; 

● ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама. 
 

Кандидат није дпкументпвап активнпсти пвпг вида сарадое.  
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1. Бипграфски ппдаци п кандидатима 
 (Пппуоава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Маја Вујашанин 

Местп и датум рпђеоa  Ужице, 21. 03. 1973. гпд. 

Адреса  Левскпга бр. 8, Бепград 

Телефпн  060/0123 911 

E-mail адреса  iskon.restauro@gmail.com 

  
 
 
 

2. Ппдаци п шкплпваоу 
  

Оснпвне студије ．Виша шкпла ликпвних и примеоених уметнпсти, Бепград 

пдсек - наставник ликпвне културе (1992-1994) 
 

．Факултет примеоених уметнпсти, Бепград, 

пдсек-  зиднп сликарствп  
(рестаурација и кпнзервација зиднпг и щтафелајнпгсликарства)    
1995 – 2000. гпд. 

．Оцене из свих струшних предмета кпнзервације и 

рестаурације, за све гпдине -10 

Мастер  

Специјализација   

Магистратура   

Дпктпрат   

Усаврщаваоа у земљи и 
инпстранству 

 · Курс рестаурације трпщне керамике из Лепенскпг вира, 
Центар за кпнзервацију и рестаурацију ''Дијана'', Нарпдни 
Музеј, Бепград, 1998- 1999. гпд. 

Образац 2 
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·Струшни испит из кпнзервације зидних слика, Републишки 
завпд за защтиту сппменика културе, 2006. гпд. 

·Семинар и радипница ''Креш кап истпријски материјал'', 
Спппћани, 2014. гпд. 

· Наципнални наушни скуп ''Лантерна'', Галерија Матице Српске, 
Нпви Сад, 2014. гпд. 

· ''Фпрум креативна Еврппа'', задужбина Илије М. Кпларца, 
Бепград,  2014 -2015. гпд.  

· Кпнференција ''Културнп наслеђе вреди Еврппи – 
CulturalheritagecountsforEurope'', 2017. гпд. 

· ''Радипница п нпвим метпдама шищћеоа слика'' Галерија 
Матице Српске, Нпви Сад, 2018. гпд. 

 

Страни  језици  ．енглески 

 
 
НАПОМЕНА: Укпликп је кандидат заврщип студије у инпстранству, у пдгпварајуће ппље 
унети брпј и датум акта п признаваоу стране виспкпщкплске исправе и назив пргана кпји је 
изврщип признаваое 

 
 
 

3. Ппдаци п заппслеоу 
  
 
   
Рад на факултету 

 (Дпсадащои избпри у зваое наставника универзитета)  

Зваое наставника Назив факултета пд –  дп 

1.     

2.     

3.     
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Рад ван факултета 

 (На кпјим  радним местима, у кпјим институцијама пднпснп другим  прганизаципним  
фпрмама и у кпм перипду  је кандидат бип ангажпван) 

Раднп местп Где пд –  дп 

1.Наставник  за предмете: 

．Практишан рад (кпнзерватпри) 

．Цртаое и сликаое 

．Материјали и технике 

．Практишан рад (гравери) 

 

 Машинска шкпла Бепград, ''Технп арт'',   
Баје Секулића 39, Бепград 
 

  
щкплска 2001/2002.гпд 

- 2. Рукпвпдилац радпва наппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

- ．42 сликеиз збирке НБС 

 '' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  
2020 - 2021. гпд. 
(у кпнтинуитету) 
 
 
 

- 3. Рукпвпдилац радпва наппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

- ．превентивна защтита и увид у 

стаое приближнп 400 слика из 
збирке кплекципнара Радивпја 
Дражпвића 

-  

'' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  
2019 - 2021.  гпд.(у 
кпнтинуитету) 
 

- 4. Рукпвпдилац радпва наппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

- ．146 слика из збирке кплекципнара 

Радивпја Дражпвића 
-  

'' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  
 2019 - 2021.  гпд. 
 (у кпнтинуитету) 
 

- 5. Рукпвпдилац радпва наппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

- ． 11 слика из куће Јпванке Брпз 

- (Управа за заједнишке ппслпве 
републишких пргана) 

'' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  

2020. гпд. 
 

- 6. Рукпвпдилац радпва наппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

'' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  

2017 - 2021. гпд 
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- ．слике из уметнишке збирке Палате 

Србије 

 

- 7. Рукпвпдилац радпва наппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

- ．ппдни мпзаик Мила Милунпвића,  

Палата Србије, западни фпаје 
централнпг дела 
 

'' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  
2018. гпд. 

- 8. Рукпвпдилац радпва наппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

- ． слика''Ппртрет Злате 

Маркпвац'' Јпвана Бјелића из збирке 
Музеја ппзприщне уметнпсти у 
Бепграду, 

-  

'' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  
2019. гпд. 

- 9. Рукпвпдилац радпва на 
- ппслпвима кпнзервације и 

рестаурације: 

- ．мпзаик „Фпнтана'', Ратпмира 

Глигпријевића Глига, Палати Србије, 

'' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  
2018. гпд. 
 

- 10. Рукпвпдилац радпва 
наппслпвима кпнзервације и 
рестаурације: 

- ．ппдни мпзаик „Кпмппзиција“, 

Милп Милунпвић, 1961. у Палати 
Србије, 

„Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  

2018. гпд. 
 

- 11. Рукпвпдилац радпва 
наппслпвима кпнзервације и 
рестаурације: 

- ．финални радпви на зидним 

сликама у егзпнартексу, 
прпскпмидији и ђакпникпну цркве 
Св. Трпјице у манастиру Спппћани 

„Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  
2016.гпд 
 

- 12. Рукпвпдилац радпва 
наппслпвима кпнзервације и 
рестаурације: 

- дела Ein szenisces Modelldes 
’''Fliegenden Klassenzimmers'' 

-  (Goethe institut, Бепград) за излпжбу 

'' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  
2019. гпд. 
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''На путу пкп света'', Уметнишкп делп 
из кплекције  Института за 
међунарпдне пднпсе у култури (IFA) 

 13. Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

- ． 12 скулптура у екстеријеру 

резиденцијалне палате ''Вила Мир' 

'' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  
2020. гпд. 
 
 
 
 

 14. Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

． 8 скулптура из збирке НБС 

 

'' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  
2020 - 2021. гпд. 
(у кпнтинуитету) 
 

15.Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

- ． 44 скулптуре у Централнпм парку у 

Вроашкпј баои 

 

'' Атеље ИСКОН'', Левскпга бр.8, Бепград  
2018. гпд. 
 

16.  Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

- ． редпвнп пдржаваое слика из 

збирки МСУ и слика у пквиру 
излпжби МСУ 

 

 Музеј савремене уметнпсти, Ущће 10, 
Бепград 

  
2008 - 2019. гпд 
 

17. Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

． фрескп сликарствп у цркви Св. 

Трпјице у манастиру Спппћани  

 

Републички завпд за заштиту сппмника 
културе, Радпслава Грујића 11, Бепград 
 
 

 
2014.гпд. 
 

18. Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

．икпне из манастира Пећка 

Патријарщија из деппа РЗЗСК 

Републички завпд за заштиту сппмника 
културе, Радпслава Грујића 11, Бепград 
 

 

．2007 – 2014. гпд. 

 

19.Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

．икпне и резбарени елементи 

икпнпстаса цркве Св. Петра и Павла у 
Тппшидеру  

Републички завпд за заштиту сппмника 
културе, Радпслава Грујића 11, Бепград 
 

 
2004 -2013.гпд, 
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20. Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

． испитивашки и истраживашки 

радпви на зиднпм сликарству у 
свешанпј сали Капетан Мищинпг 
здаоа  

Републички завпд за заштиту сппмника 
културе, Радпслава Грујића 11, Бепград 
 

 
2004.гпд. 

21.Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

．фрескп сликарствп у Сабпрнпј 

цркви у Враоу 

Републички завпд за заштиту сппмника 
културе, Радпслава Грујића 11, Бепград 
 

 
2002.гпд. 
 

22.Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

- ．фреске у манастиру Св. Прпхпр 

Пшиоски  

 

Завпд за заштиту сппменика културе 
Ниш, Дпбришка бр. 2, Нищ 

 
2006. гпд.  
 

23.Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

- ．фреске у цркви Вазнесеоа 

Гпсппдоег у Великпм Кршимиру  

Завпд за заштиту сппменика културе 
Ниш, Дпбришка бр. 2, Нищ 

 
2003 – 2004. гпд. 
 

24. Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације и рестаурације: 

．зидне слике у Нарпднпј банци у 

Бепграду 

 

''Антик арта'',Љубиоска 5, Бепград  
2013. гпд. 
 

- 25.Рукпвпдилац радпва 
наппслпвима кпнзервације и 
рестаурације: 

． фрескп сликарствп у цркви Св. 

Трпјице у манастиру Спппћани  

 

''Изплинвест'', Вплгина 73, Бепград  
2015.гпд. 
 

  
 
 
НАПОМЕНА: За сва ангажпваоа ппстпје Угпвпри из кпјих се мпгу видети тачни датуми 
ппчетка и престанка рада. Збпг пбимнпсти и кпличини ппдатака нису навпђени, а пп 
пптреби се мпгу дпставити кпмисији на увид 
 
 
 

26



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Ппдаци п наставнпм раду 
  
 

4.1. искуствп у педагпщкпм раду са студентима; 
4.2. пцена педагпщкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг 
перипда; 
4.3. резултати у развпју уметнишкп-наставнпг, пднпснп наушнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 
4.4. ментпрствп на заврщним радпвима на свим нивпима студија.  
4.5. ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва на свим нивпима студија; 
4.6. знашајни резултати студената у бављеоу уметнишким, пднпснп наушним радпм кпји су пстварени ппд 
ментпрствпм и уз ппмпћ кандидата. 
4.7. приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране кпмисије (важи за 
зваое дпцента) 

4.1. 
 Обука студената на кпнзервацији и рестаурацији зидинпг сликарства у цркви Св. Трпјице у манастиру  Спппћани 
2016.гпд 
 
  
  

  
 
 
 

5. Ппдаци п уметничкпм, пднпснп научнпистраживачкпм раду 
  
 

Списак  изведених, излпжених, снимљених, реализпваних, пбјављених дела/радпва- 
референце 

 За ппље уметнпсти: 
Репрезентативне референце пп категпријама прпписане су Стандардима за акредитацију студијских 
прпграма. 

 За ппље науке: 
Наушни радпви пбележавају се и вреднују на пснпву важеће категпризације шаспписа за избпр у 
наушнпистраживашкп зваое из Правилника п ппступку и нашину вреднпваоа и кватитативнпм исказиваоу 
наушнпситраживашких резултата истраживаша. 
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Референца Где Када 

1.Увид у стаое дела, 
превентивни кпнзерватпрски 
радпви, уклаоаое 
ппвршинских нечистпћа са 
лица и пплеђинена 
приближнп 400 слика 
(углавнпм слике великих 
фпрмата). Слике савремених 
уметника пд средине 19. века 
дп данащоих дана:  
Љубица Цуца Спкић, Петар 
Лубарда, Пеђа Милпсављевић, 
Маркп Челебпнпвић, Љуба 
Ппппвић, Милпщ Шпбајић, 
Петар Омшикус, Слпбпдан 
Трајкпвић, Милан Цмелић, 
Дущан Отащевић, Милан 
Блануща, Радислав Раща 
Тркуља, Слава Бпгпјевић, 
Радпмир Дамјанпвић Дамјан, 
Бранкп Филиппвић Филп, 
Недељкп Гвпзденпвић, Драган 
рпгић, Лазар Впзаревић, 
Младен Србинпвић, Владимир 
Велишкпвић, Ђпрђе Ивашкпвић, 
Мића Ппппвић, Драган 
Мпјпвић, Дущан 
Јунашкпв,Љубпдраг Јанкпвић 
Јале, Марина Ппппвић, Вук 
Ћук, Александар Цветкпвић, 
Циле Маринкпвић, Зпран 
Павлпвић, Зпран 
Вићентијевић, Мипдраг 
Прптић, Оља Иваоицки, 
Дущан Отащевић, Стпјан 
Ћелић, Марина Ппппвић, 
Селена Вицкпвић, Дејан Илић, 
Љубинка Михајлпвић, 
Мипдраг Вујашић Мирски .....  
 

Кплекција Радивпја Дражпвића  2019. гпд 

2.Рестауратпрскп 
кпнзерватпрски радпви на 146 
слика  
Кпл. Радивпја Дражпвића 

Кплекција Радивпја Дражпвића  2019 -2021. гпд. 
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3.Рестауратпрскп 
кпнзерватпрски радпви на 
припреми 40 слика за излпжбу 
''100 гпдина УЛУС-а'' 
Кпл. Радивпја Дражпвића 
 

Уметнички павиљпн ''Цвијета 
Зузпрић'', Бепград 

2019. гпд. 

4.Рестауратпрскп 
кпнзерватпрски радпви на 
припреми 2слике 
заретрпспективну излпжбу 
Љубе Ппппвића, 
Кпл. Радивпја Дражпвића 
 

 Галерија САНУ, Бепград  2019.гпд 

5.Кпнзервација и 
рестаурација 42 слике из 
фпнда НБС 
ЈН 287-2019 
 

Нарпдна Банка Србије 2020-2021. гпд 

- 6.Сарадник на ппслпвима 
рестаурације и  кпнзервације 

- 8 скулптура из фпнда НБС 

ЈН 287-2019 
 

Нарпдна Банка Србије 2020-2021. гпд 

- 7.Сарадник на ппслпвима 
рестаурације и  кпнзервације 
у пквиру редпвнпг пдржаваоа 
збирки сликарства на делима 
савремених уметника:  

- Маркп Челебпнпвић, Јпван 
Бјелић, Петар Дпбрпвић, Иван 
Табакпвић, Владимир 
Велишкпвић, Кпста 
Милићевић, Милпщ 
Гплубпвић, Наталија 
Цветкпвић, Милпщ Бајић, 
Миљущ Н. Бранкп, Драган 
Мпјпвић, Мипдраг Б. Прптић, 
Габријел Ступица, Мариј 
Прегељ, Петар Лубарда, Отпн 
Глиха, Тпне Краљ, Бпра 
Иљпвски Кпсара Бпкщан, Едп 
Муртић, Васп Ппмприщац, 

Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

2008 - 2019. гпд. 
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Милп Милунпвић,Милан 
Кпопвић, Зпра Петрпвић, 
Малища Глищић,  Вељкп 
Станпјевић, Радислав Тркуља, 
Недељкп Гвпзденпвић, 
Радпмир Дамјанпвић Дамјан, 
Милан Милпванпвић, Кпста 
Милишевић, Наталија 
Цветкпвић, Милпщ Гплубпвић, 
Дущан Отащевић, Милпщ 
Стеванпвић, Драгпмир 
Глищић, Стеван 
Милпсављевић, Васа 
Ещкишевић,... 

 

 

8.Рестауратпрскп 
кпнзерватпрски радпви на 
припреми излпжбе 
''Сликари/Ратници/Сведпци'' 
(Излпжба дела сликара и 
фптпграфа у Српскпј впјсци, 
ппвпдпм пбележаваоа 100 
гпдина I светскпг рата); 
''Дпкумент истине'' 
 

Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

2014.гпд. 

9.Рестауратпрскп 
кпнзерватпрски радпви на 
припреми 
излпжбе''Сликарствп Марија 
Прегеља из Легата Васка и 
Злате Прегељ'' 
 

 Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

 2016. гпд.  

10.Рестауратпрскп 
кпнзерватпрски радпви на 
припреми излпжбе''Вељкп 
Станпјевић 
(Мпдерник и класик)“ 
 

 

 Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

 2015. гпд 

11.Рестауратпрскп 
кпнзерватпрски  радпви на 
припреми излпжбе''Из Легата 
Милице Зпрић и Рпдпљуба 

 Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

2014. гпд. 
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Чплакпвића'' 
 

12.Рестауратпрскп 
кпнзерватпрски  радпвина 
припреми излпжбе''Бепград 
Јпвана Бјелића'' (припреми 
излпжбе САНУ) 
 

 Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

 2015. гпд 

13.Рестауратпрскп 
кпнзерватпрски  радпвина 
припреми излпжбеСАНУ 
''Милица Стеванпвић'' 

 Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 
 
 
 

 2015. гпд. 

14.Рестауратпрскп 
кпнзерватпрски  радпвина 
припреми 
излпжбе''Инспирација Олгпм'' 
(Галерија Петра Дпбрпвића); 
 

 Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

 2015.гпд. 

15.Рестауратпрскп  
кпнзерватпрски  радпвина 
припреми излпжбе''Секвенце'' 
( Уметнпст Југпславије и Србије 
из збирки МСУ) 
 
 

 Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

  2017. гпд. 

16.Превентивна кпнзервација 
и праћеое и бележеое 
микрпклиматских услпва за 
излпжбу ''Нека врста 
радпсти'',  
Радпща Антпнијевића 
 

 Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

 2015. гпд. 

17.Превентивна кпнзервација 
за пптребе излпжбе 
„FORMLESS Fluid Real Lity in 
New Media Art'' 

 Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

 2015.гпд. 

18.Сарадник у рестауратпрскп 
кпнзерватпрским радпвима на 
припреми излпжбе ''Између 
невинпсти и зла'',  
Гптфрида  Хелвајна 
  

 Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

 2015.гпд. 
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19.Рестаурација и 
кпнзервација слике''Ппртрет 
Злате Маркпвац''  

Јпван Бјелића  

 

Збирка Музеја ппзпришне 
уметнпсти, 
Бепград 

2019. гпд. 

- 20.Кпнзервација слике Ein 
szenisces Modelldes ''Fliegenden 
Klassenzimmers'' 

- за излпжбу ''На путу пкп 
света'', Уметнишкп делп из 
кплекције  Института за 
међунарпдне пднпсе у култури 
(IFA) 

- (Goethe institut, Бепград) 

Музеј савремене уметнпсти, 
Ущће 10, Бепград 

2019. гпд.  

21.  Рестауратпрскп 
кпнзерватпрски радпви на 
сликама и мпзаицима сталне 
ппставке Палате Србије: 
1. ''Дубрпвник'' 
Пеђа Милпсављевић, уље на 
платну, 198x256cm; 
2.''Кпнак у Тппчидеру''уље на 
платну, 151x200cm; 
 Пеђа Милпсављевић 
3.''No pasaran'' Ђпрђе 
Андрејевић Кун, 
уље на платну, 65 x 55 cm; 
4. "Амбар",Франце Слана уље 
на платну, 98 х 99 cm 
5. "Куренти", Франце 
Михелиш уље на платну, 145 х 
99 cm 
6.  "Квргава стена", Петар 
Лубарда 1952. уље на платну, 
187 х 140 cm 
7. " Кпмппзиција", 
Милп Милунпвић, ппдни 
мпзаик, 450x450cm 
8. ''Фпнтана'',Ратпмира 
Глигпријевића Глига 
 

Управа за заједничкеппслпве 
републичких пргана, 
 Немаоина 22-26, Бепград 

2018. – 2021. гпд. 

22.Кпнзерватпрскп 
рестауратпрски радпви на 

Управа за заједничке ппслпве 
републичких пргана,  

2017-20121. гпд. 
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сликама из деппа Управе за 
заједнишке ппслпве 
републишких пргана. 
 

Немаоина 22-26, Бепград 

- 23.Рестаурација и 
кпнзервација 11 слика из куће 
Јпванке Брпз 

ЈН 1/2020 
 

Управа за заједничкеппслпве 
републичких пргана,  
Немаоина 22-26, Бепград 

2020. гпд.  

- 24. Сарадник на ппслпвима 
рестаурације и  кпнзервације 
12 скулптурау екстеријеру 
резиденције ''Вила Мир'' 

- ЈН 1/2020 

Управа за заједничкеппслпве 
републичких пргана,  
Немаоина 22-26, Бепград 

2020. гпд. 

- 25.Сарадник на ппслпвима 
рестаурације и  
кпнзервације44 скулптуреу 
екстеријеру  

- ЈН 1.3.1. /2018 и 1.3.2./2018 

Централни парк,  
Вроашка Баоа 

2018. гпд.  

- 26.Кпнзервација и 
рестаурацијаикпна и 
резбарених елемената  

-  

Црква Св. Петра и Павла, 
Тппшидер 

 2004 - 2013. гпд. 

27.Кпнзервација и 
рестаурација икпна из 
манастира Пећка Патријарщија 
из деппа РЗЗСК 

Републички завпд за заштиту 
сппменика културе, 
Радпслава Грујића 11, Бепград 

2007- 2014. гпд. 

28. Рестаурација и 
кпнзервација фресака 

Црква Рпђеоа Пресвете 
Бпгпрпдице, Земун 

2000. гпд. 

29.Рестаурација и 
кпнзервација фресака 

Сабпрна црква , 
Враое 

2002. гпд 

30.Рестаурација и 
кпнзервација фресака 

Црква Вазнесеоа Гпсппдоег 
Велики Кршимир 

2003-2004. гпд 

31.Испитивачки, 
истраживачки и 
кпнзерватпрски радпви на 
зиднпм сликарству у свешанпј 
сали 

Капетан Мишинп здаое 
Бепград 

2005. гпд. 

32.Рестаурација и Манастир Св. Прпхпр Пчиоски 2006. гпд. 

33



 

 

 

кпнзервација фресака 

33.Рестаурација и 
кпнзервација икпна и 
резбарених елемената 

Параклис Рпђеоа Пресвете 
Бпгпрпдице, 
Манастир Сукпвп 

2006-2007. гпд. 

34.Рестаурација и 
кпнзервација зидних слика 

Нарпдна Банка Србије, 
Краља Петра 12, Бепград 

2012. гпд.  

35.Рестаурација и 
кпнзервација фресака 

 Црква Св. Трпјице 
Манастир Спппћани 

2014-2016. гпд 

36.Рестаурација и 
кпнзервација слика, рампва и 
икпна, из приватних 
кплекција: Гпрана 
Бпљанпвића, Јелице 
Стеванпвић, Бранке 
Јпванпвић, Ане Брнабић, 
Ненада Ђпрђевића... 

Атеље ИСКОН 2000 -2021. гпд.  

37.Објављен 
текст''Испитивачки и 
истраживачки радпви на 
зиднпм сликарству и 
икпнпстасу цркве Св. 
Вазнесеоа у Великпм 
Крчимиру кпд Ниша'' 

Маја Радпвић, Драган 
Станпјевић, 

Гласник ДКС бр. 28 2004. гпд. 

38.Објављен текст 
''Кпнзерватпрскп 
рестауратпрски радпви у 
цркви Св. Вазнесеоа у 
Великпм Крчимиру'' 
 
 Драган Станпјевић, 
 Маја Радпвић,  

Гласник ДКС бр29 2005. гпд. 

  
 
 
 
 

IIИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
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6. Стручнп-прпфесипнални дппринпс 
 

 аутпр/кпаутпр уметнишкпг прпјекта или сарадник на уметнишкпм прпјекту,  

 аутпр/кпаутпр елабпрата или студије, рукпвпдилац или сарадник на наушнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

 ушещће у раду жирија, 

 награде и признаоа за уметнишки, струшни, наушни или педагпщки рад, 

 и други садржаји прпписани ппщтим актпм факултета. 

Референца Где Када 

1. 1. Аутпр идејнпг прпјекта и 

нацрта за ''Систем ппкретне 

тппле вакум плпше 

ппдесиве висине и угла'' 

2. ( за кпнзерватпрске радпве 

на сликама великих 

фпрматау вертикалнпм 

пплпжају) 

Атеље ИСКОН,  Бепград 2019. гпд 

3. 2. Аутпр 

елабпратаРестауратпрскп – 

кпнзерватпрских радпва на 

делима из фпнда НБС          

4. (42 слике и 8 скулптура); 

Сагласнпст на Елабпрат издап Нарпдни 
музеј, Бепград 

2019. гпд.  

5. 3. Аутпр Прпјекта 

кпнзерватпрских радпва на 

ппднпм мпзаику Мила 

Милунпвића из 1961. гпд 

Западни фпаје централнпг дела Палате 
Србије, Бепград 

2018. гпд 

4. Кпаутпр 
елабпрата''Испитивачки 
радпви на живпписау цркве 
Св. Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Великпм Крчимиру'' 
 

Сагласнпст на Елабпрат издап Републишки 
завпд за защтиту сппменика културе, 
Бепград 

2003. гпд. 

5. Кпаутпр 
елабпрата''Кпнзерватпрски 
радпви на живпписау цркве 
Св. Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Великпм Крчимиру'' 
 

Сагласнпст на Елабпрат издап Републишки 
завпд за защтиту сппменика културе, 
Бепград 

2004. гпд. 

6. Аутпр Прпјекта 
истраживашких радпва, 
Икпне параклиса манастира 

Сагласнпст на Елабпрат издап Завпд за 
защтту сппменика културе Нищ 
 

2007.гпд 
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Сукпвп 
 

7. Аутпр Прпјекта 
кпнзерватпрскп – 
рестауратпрских радпва, 
Икпне параклиса манастира 
Сукпвп 
 

Сагласнпст на Елабпрат издап Завпд за 
защтту сппменика културе Нищ 

2007.гпд 

8.Рад за стручни испит 
'' Ефлпресценција и метпде 
уклаоаоа спли са зидних 
слика'' 
 

Републишки завпд за защтиту сппменика 
културе, Бепград 

2005. гпд. 

9. Члан уметничкпг савета 
сликарскп –графишке 
секције  
 

УЛУПУДС, Бепград 2004-2008. 
гпд. 

10.  Члан уметничкпг 
савета и жирија за пријем  

Удружеое ''Српскп академскп друщтвп 
Византија'', Бепград 

2008 -2021. 
гпд. 

11.Впди радипницу 
„Очуваое културне 
традиције и старих 
уметничких заната'' за 
децу и пмладину  

Лпвра, Маћарска 2016-2019. 

12.Впди едукативну 
радипницу мпзаика за децу 
вртића''Бубамара'' 

Карабурма, Бепград 2017. гпд 

13. Впди радипницу 
цртаоа, сликаоа и мпзаика 
за децу и пдрасле 
 

Атеље ИСКОН,  Бепград 2017 – 2019.  

14.Впди курс и 
радипницу''Технике и 
материјали у ппзлати 
дрвених резбарених рампва 
и икпна'' 

Атеље ИСКОН,  Бепград 2017-2018.  

15.Впди радипницу 
уметнишких заната за децу 
и пмладину са сметоама у 
развпју 

HidrocefalusiSpinaBifida/AsocijacijaSrbijeHisbas мај- 
септембар 
2019. гпд. 

16.Впди радипницу 
икпнпписа у пквиру 
ликпвне кплпније ''Арт 
фпрум'' 

Велика Хпша (Кпспвп),  2005.гпд. 
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17.Аутпр текста  и 
предавач''О икпни'' 

 КЦ  Лебани 2006.гпд. 

18.Гпдишоа награда 
сликарскп – графишке 
секције 

УЛУПУДС, Бепград 2017. гпд. 
 
 

19.Грамат СПЦ, за три 
изведене и ппстављене, 
аутпрске, мпзаишке 
кпмппзиције   

Црква Сабпр српских светитеља, Карабурма 2016. гпд 

20.Ппвеља „Зпграф 
Лпнгин“, за икпнппис,  

Српскп академскп друщтвп Византија 
прпјекат„Византија у делима савремених 
српских уметника“ 

2004. гпд. 

21.Диплпма „Спвјетник 
Правитељствујућег 
спвјета сербскпг“ 
 

Српскп академскп друщтвп Византија , 
 излпжба „Следбеници Хачи Рувимпви“ 

2004. гпд. 

22. Диплпма „Петар 
Никплајевич – Мплер“, за 
негпваое ликпвних 
традиција Србије,  

Српскп академскп друщтвп Византија 2003.гпд. 

23. Изведена и ппстављена 
мпзаичка 
кпмппзиција''Српски 
светитељи'' 
аутпрски рад, 
 

Црква Сабпр српских светитеља, Карабурма 
Бепград 

2013. гпд 

24. Изведен и ппстављен 
мпзаик''Св. Василије 
Острпшки'' 
аутпрски рад 

Црква Сабпр српских светитеља, Карабурма 
Бепград 

2014. гпд. 

25. Изведена и ппстављена 
мпзаичка 
кпмппзиција''Српске 
светитељке са Пресветпм 
Бпгпрпдицпм и Христпм'', 
аутпрски рад 
 

Црква Сабпр српских светитеља, Карабурма 
Бепград 

2015. гпд 

26. Изведен и ппстављен 
мпзаик''Нерукптвпрени 
пбраз Гпсппдои'' 
 аутпрски рад, 
 

Црква Пренпс мпщтију св. Никплаја, Лпвра, 
Мађарска 

2017. гпд 
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27.Аутпрскп делп 
псликаваое икпнпстаса, 12 
икпна, јајшана темпера на 
дасци 
 

Параклисманастира Бпгпвађа,  2016-2017. гпд 

28.Сампстална излпжба 
слика ''Шатпр пд дланпва'' 
 

 Галерија ''Сингидунум'', Бепград 2019. гпд. 

29. Сампстална излпжба 
слика ''Импресија 
ппвратка'' 
 

 Галерија ''Сингидунум'', Бепград  2019. гпд. 

30. Сампстална излпжба 
слика ''Заблуде'' 

Галерија ''Чигпта'', Златибпр 2001. гпд. 

31. Сампстална излпжба 
акварела 
 

КЦ Чашак 1992. гпд 

32. Сампстална излпжба 
слика 
 

Галерија слика Хптел ''Палисад'', Златибпр 1993. гпд. 

33. Сампстална излпжба 
слика 
 

Галерија слика Хптел ''Југпславија'', Бепград 1995. гпд. 

34. Учешће на 67 
кплективних излпжби са 
аутпрским радпвима 
 

Галерије у земљи и инпстранству 1992 – 
2021.гпд. 

 

  
 
 
 

 7. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 
 

 ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, уметнишким, пднпснп 
струшним прганизацијама, институцијама пд јавнпг знашаја, културним и 
наушниминституцијама и др; 

 ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве 
(ушещће у раду струшних и управљашких тела факултета и универзитета). 

 

．Члан уметничкпг савета сликарскп –графишке секције, УЛУПУДС, 2004-2008. гпд. 

 

．Члан уметничкпг савета и жирија, '' Српскп академскп друщтвп Византија''. 
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2008–2021.гпд. 
 

．Члан сликарскп –графичке секције, УЛУПУДС- а пд 2002. гпд. 

．Члан ДКС (Друщтва кпнзерватпра Србије) 

．Члан уметничке групе ''Акатист Вешнпм''  

 
 
 

8. Сарадоа са другим виспкпшкплским, научнпистраживачким, 
пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи и 
инпстранству  
 

 мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др; 
 ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама. 

Институција Где Када 

1.      

2.   

3.   
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Образац 3 
 

Извештај кпмисије 
(пвај пбразац пппуоавају чланпви Кпмисије) 

 

 

 

● Извещтај кпмисије п пријављеним кандидатима за избпр у зваое мпра садржати све тражене 

елементе за избпр у зваое, кпји мпрају бити пбразлпжени. Образлпжеое се пище за све пријављене 

ушеснике кпнкурса при шему се у пбзир узима све щтп је прпписанп: 

Закпнпм п виспкпм пбразпваоу,  

Минималним услпвима за избпр у зваоа наставника на универзитету,  

Правилникпм п јединственим минималним услпвима за избпр у зваоа наставника Универзитета 

уметнпсти у Бепграду,  

Статутпм Факултетаи другим ппштим актпм Факултета. 

● Ппсебнп се издваја пбразлпжеое за кандидата кпга кпмисија предлаже за избпр и у оему 

се навпде разлпзи збпг кпјих се кпмисија ппредељује за тпг кандидата. 
● Образлпжеое пптписују сви шланпви кпмисије. 

● Укпликп шлан кпмисије има разлишитп мищљеое, пище пдвпјенп пбразлпжеое. 
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1. Оцена резултата наставнпг рада кандидата  
(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 4. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● искуствп у педагпщкпм раду са студентима; 

● пцена педагпщкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг перипда; 

● резултати у развпју уметнишкп-наставнпг, пднпснп наушнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 

● ментпрствп на заврщним радпвима на свим нивпима студија); 

● ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва на свим нивпима студија; 

● знашајни резултати студената у бављеоу уметнишким, пднпснп наушним радпм;  

● пцена приступнпг предаваоа укпликп је кпнкурспм захтеванп. 
 
Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити резултате наставнпг рада кандидата пд првпг избпра у 

наставнишкп зваое 

Кандидаткиоа Маја Вујащанин нема претхпднп искуствп у настави кпнзервације и рестаурације на Универзитету кап 

наставник. У ппступку избпра у зваое дпцента за ужу уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација пдржала је 

приступнп предаваое, у складу са Правилникпм п извпђеоу приступнпг предаваоа, дана 10. 4. 2021. гпдине са 

ппшеткпм у 10:14 шаспва, у Амфитеатру Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду, у улици Краља Петра 4. Тема 

приступнпг предаваоа: „Савремени приступ структуралнпј кпнзервацији щтафелајне слике са пбразлпжеоем избпра 

метпда и материјала (примери из наведених референци)“. Излагаое кандидаткиое у трајаоу пд 48 минута је пратила 

презентација (PowerPoint). Кпмисија је пдслущала предаваое и вреднпвала га према следећим критеријумима: 

припрема предаваоа (пбухват задате теме), структура и квалитет садржаја предаваоа (репрезентативнпст пдабраних 

примера, упптреба струшне терминплпгије), дидактишкп-метпдишки аспект извпђеоа предаваоа, кап и избпр 

преппрушене литературе. КпнашнапценаприступнпгпредаваоакандидаткиоепдстранеКпмисијеје 8,6. 

 

2.Оцена резултата уметничкпг, пднпснп научнп-истраживачкпг рада 

(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 5 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

 

Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити репрезентативне референце пд знашаја за избпр у пдгпварајуће 

зваое. 
 

На Кпнкурс за наставника у зваоу дпцента за уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација, предмети: Кпнзервација и 

рестаурација щтафелајних слика 1 и Кпнзервација и рестаурација щтафелајних слика - Мастер, кандидаткиоа Маја 

Вујащанин прилпжила је дпкуметацију п пбавезним и избпрним услпвима кпје предвиђа кпнкурс за избпр у зваое 

дпцента. На пснпву увида у дпкументацију кпју је предала кандидаткиоа, кап и узимајући у пбзир специфишнпсти 

пбласти кпнзервације и рестаурације кпја се налази између уметнишкпг и наушнпг ппља, референце кандидаткиое Маје 

Вујащанин вреднпване су дпкументпване и изведене кпнзерватпрскп-рестауратпрске референце. Кпмисија је ппсебнп 

кап репрезентативне издвпјила референце кпје се пднпсе на кпнзервацију и рестаурацију щтафелајних слика.  

 

Кандидаткиоа на кпнкурсу, Маја Вујащанин је рпђена у Ужицу 21. 3. 1973. гпдине. Гпдине 1994. заврщила је Вищу 

щкплу ликпвних и примеоених уметнпсти у Бепграду, Одсек - наставник ликпвне културе. Мастер студије (5+0) је 

заврщила на Факултету примеоених уметнпсти у Бепграду 2000. гпдине са прпсешнпм пценпм 9,22 и стекла зваое 

Диплпмирани сликар - рестауратпр. У средопј щкпли „Технп-арт“ у Бепграду ради кап наставник у щкплскпј 2001-02 

гпдини. Гпдине 2003-04 ради кап сарадник на ппслпвима кпнзервације и рестаурације у Завпду за защтиту сппменика 

културе у Нищу. Струшни испит пплаже 20. 6. 2006. гпдине у Републишкпм завпду за защтиту сппменика културе у 

Бепграду. Перипдишнп, пд 2002. дп 2014. гпдине ангажпвана је пд стране Републишкпг завпда за защтиту сппменика 

културе кап сарадник на ппслпвима кпнзервације и рестаурације. У перипду пд 2008-19 гпдине ради у Музеју 
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савремене уметнпсти у Бепграду кап сарадник на ппслпвима кпнзервације и рестаурације. Од 2016. гпдине дп данас 

ради у Атељеу ИСКОН кап сарадник и рукпвпдилац радпва на разлишитим ппслпвима кпнзервације и рестаурације. 

 

Kандидаткиоа Маја Вујащанин је дпставила дпкументацију п брпјним изведеним кпнзерватпрскп-рестауратпрским 

радпвима на разнпврснпм уметнишкпм материјалу, пд шега се на кпнзервацију и рестаурацију щтафелајнпг сликарства 

пднпси 24 референци (1-5, 7-15, 18-23, 26-27, 33, 36) прилпжена је дпкументација за 16 референци (2, 3,  5, 7-15, 21-22, 

26-27). Кпмисија наппмиое да је кандидаткиоа за референцу 2 у ппљу 5 прилпжила кпнзерватпрскп-рестауратпрску 

дпкументацију за 3 слике, а за референцу 7 дпкументпвала да је била сарадник на ппслпвима кпнзервације и 

рестаурације у пквиру редпвнпг пдржаваоа слика Марка Шелебпнпвићаи Петра Дпбрпвића, за референцу 21 

прилпжила кпнзерватпрскп-рестауратпрску дпкументацију за две слике, за референцу 22 прилпжила кпнзерватпрскп-

рестауратпрску дпкументацију за једну слику. Већи брпј ппменутих референци се пднпси на кпнзервацију и 

рестаурацију слика на платну, аутпра из 20. века. 

 

Из дпстављене кпнзерватпрскп-рестауратпрске дпкументације мпже се упшити да кандидаткиоа има искуства у 

кпнзервацији и рестаурацији уметнишких дела изведеним разлишитим техникама и из разлишитих истпријских перипда 

(икпне на дрвету, слике на платну укљушујући и дела мпдерних уметника, зидне слике, мпзаик, скулптура).Ппсебнп 

треба нагласити да је Маја Вујащанин аутпр идејнпг прпјекта и нацрта система ппдесиве тппле вакуум плпше 

прилагпђене за рад на сликама великпг фпрмата (рад са плпшпм илустрпван је на примеру кпнзервације слике на 

платну „Gently“, аутпра Петра Омшикуса). Овај уређај пмпгућује маое инвазиван рад на сликама великих фпрмата, кпје 

збпг тпга није пптребнп скидати са нпсећег рама, шиме се умаоује укупни стрес за уметнишкп делп и ризик тпкпм 

кпнзерватпрскпг третмана.  

 

Кпмисија је мищљеоа да кандидаткиоа Маја Вујащанин ппказује систематишнпст и прпфесипнализам у приступ у 

кпнзервацији и рестаурацији щтафелајних слика, уз примену савремених метпда и материјала. 

 

 

3. Оцена стручнп-прпфесипналнпг дппринпса 

      (даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 6. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши 

пп кандидату) 

● аутпр/кпаутпр уметнишкпг прпјекта или сарадник на уметнишкпм прпјекту, аутпр/кпаутпр елабпрата или 

студије, рукпвпдилац или сарадник на наушнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

● ушещће у радужирија; 

● награде и признаоа за уметнишки, струшни, наушни или педагпщки рад; 

● и других садржаја прпписаних ппщтим актпм факултета. 
 

Кпмисија је у пвпм пдељку извещтаја анализирала прилпжене референце кандидатавезаних за кпнзервацију и 

рестаурацију материјала и уметнишких техника кпје не спадају у пбласт кпнзервације и рестаурације щтафелајне слике.  

 

Знашајан деп дпкументпваних кпнзерватпрских референци кандидаткиое Маје Вујащанин се пднпси на кпнзервацију и 

рестаурацију зиднпг сликарства, где је радила кап сарадник на сппменицима пд великпг и изузетнпг знашаја. Ппсебнп 

треба издвпјити рад на кпнзервацији и рестаурацији зидних слика манастира Спппћани, кпји је на листи светске 

бащтине, где је била рукпвпдилац радпва ппд надзпрпм Републишкпг завпда за защтиту сппменика културе (2015-2016).  

 

Кандидаткиоа је публикпвала два кпаутпрска рада: „Испитивашки и истраживашки радпви на зиднпм сликарству и 

икпнпстасу цркве Св. Вазнесеоа у Великпм Кршимиру кпд Нища“, Гласник ДКС бр. 28 (2004), „Кпнзерватпрскп 

рестауратпрски радпви у цркви Св. Вазнесеоа у Великпм Кршимиру“, Гласник ДКС бр. 29 (2005).  

 

Кандидаткиоа навпди да је дпбитник две награде - гпдищое награде сликарскп-графишке секције УЛУПУДС-а, Грамате 

Српске правпславне цркве и вище ппвеља и диплпма Српскпг академскпг друщтва Византија.  
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4. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 

(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 7 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, уметнишким, пднпснп струшним прганизацијама, 

институцијама пд јавнпг знашаја, културним и наушниминституцијама и др; 

● ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве (ушещће у раду струшних и 

управљашких тела факултета и универзитета). 
 

Кандидаткиоа Маја Вујащанин впди едукативне радипнице за децу и пдрасле ппсвећене уметнишким занатима и 

пшуваоу традиције. Кандидаткиоа навпди да се бави сампсталним уметнишким стваралащтвпм, а у пквиру религипзних 

ентеријера извела је шетири мпзаишке кпмппзиције и један икпнпстас. 

 

Кандидаткиоа је шлан Друщтва кпнзерватпра Србије, уметнишкпг Савета сликарскп-графишке секције УЛУПДС-а (2004-

08), уметнишкпг савета и жирија Српскпг академскпг друщтва Византија (2008-21), уметнишке групе Акатист вешнпм. 

 

 

5.Оцена сарадое кандидата са другим виспкпшкплским, научнп-

истраживачким, пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи 

и инпстранству 

(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 8 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др; 

● ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама. 
 

Кандидаткиоа није дпкументпвала активнпсти пвпг вида сарадое. 
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1. Бипграфски ппдаци п кандидатима 
 (Пппуоава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Милпщ Јеленић 

Местп и датум рпђеоa  Бепград, 25.01.1985. 

Адреса  Мајпра Бранка Вукпсављевића 38, Нпви Бепград, 11077 

Телефпн  060/632 13 21 

E-mail адреса  milosmilos@bk.ru 

  
 
 
 

2. Ппдаци п шкплпваоу 
  

Пснпвне студије Факултет примеоених уметнпсти, Универзитет уметнпсти у 
Бепграду 
Пдсек за кпнзервацију и рестаурацију 
Атеље за кпнзервацију и рестаурацију уметнишких дела на 
папиру  
Ментпр: прпфеспр Светислав Никплић 
Стешенп зваое: Диплпмирани графишар рестауратпр, 2009. (VII-
1) 

Мастер Факултет примеоених уметнпсти, Универзитет уметнпсти у 
Бепграду 
Пдсек за кпнзервацију и рестаурацију 
Атеље за кпнзервацију и рестаурацију уметнишких дела на 
папиру 
Стешенп зваое: Maстер кпнзерватпр и рестауратпр, 2011. 

Специјализација  Нарпдни музеј у Бепграду, 22.05.2019. 
Пплпжен државни испит за вище зваое 
Стешени степен струшнпг зваоа: Вищи кпнзерватпр 

 Нарпдна библиптека Србије, 23.11.2011. 
Пплпжен државни испит за струшнп зваое 
Стешени степен струшнпг зваоа: Кпнзерватпр 

Образац 2 
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 Архив Југпславије, Лабпратприја за кпнзервацију и 
рестаурацију Пдељеоа за технишку защтиту: 
Приправнишки стаж пд 01.08.2010. дп 01.08.2011. 

 Нарпдни музеј, Галерија фресака, Атеље за 
кпнзервацију слика Нарпднпг музеја у Бепграду: 
Вплпнтерски стаж пд децембра 2009. дп септембра 
2010. 

 Нарпдна библиптека Србије, Пдељеое за защтиту, 
кпнзервацију и рестаурацију: 
Вплпнтерски стаж пд 01.07.2009. дп 01.12.2009. 

Магистратура   

Дпктпрат   

Усаврщаваоа у земљи и 
инпстранству 

- Стипендиста: ушесник Генералне кпнференције ICOM-а, Кјптп, 
Јапан, 2019. 
- Стипендиста радипнице: „Примена науке у кпнзервацији 
папира и фптпграфије“ (“Scientific Approaches to Paper and 
Photograph Conservation”), у прганизацији ICC, Пекинг, Кина, 
2018. (нпсилац сертификата) 
- Ушесник кпнференције: “Дигитализација фптп-грађе”, Музеј 
истприје Југпславије, Бепград, Србија, 2016. 
- Ушесник радипнице: „Защтита културнпг наслеђа у ванредним 
ситуацијама“, ЦИК, Бепград, Србија, 2015.  
- Стипендиста: ушесник радипнице „Кпнзервација јапанскпг 
папира“ („Conservation of japanese paper“), у прганизацији 
ICCROM-а и NRICPT-а, Тпкип, Јапан, 2014. (нпсилац сертификата) 

- Ушесник семинара: “Струшни семинар п примени ласера у 
кпнзерватпрскп рестауратпрскпј защтити сппменика културе”, 
Ппмпрски и ппвијесни музеј хрватскпг примпрја, Ријека, 
Р.Хрватска, 2014. (нпсилац сертификата) 

- Ушесник радипнице: „Пакпваое и трансппрт музејских 
предмета“, радипница из превентивне кпнзервације, Кућа 
легата и ЦИК, Бепград, Србија, 2014.  

Страни  језици  Енглески 

 
НАПОМЕНА: Укпликп је кандидат заврщип студије у инпстранству, у пдгпварајуће ппље 
унети брпј и датум акта п признаваоу стране виспкпщкплске исправе и назив пргана кпји је 
изврщип признаваое 

 

3. Ппдаци п заппслеоу 
  
   
Рад на факултету 
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 (Дпсадащои избпри у зваое наставника универзитета)  

Зваое наставника Назив факултета пд –  дп 

1.     

2.     

3.     

      

Рад ван факултета  

 (На кпјим  радним местима, у кпјим институцијама пднпснп другим  прганизаципним  
фпрмама и у кпм перипду  је кандидат бип ангажпван) 

Раднп местп Где пд –  дп 

1. Вищи кпнзерватпр Музеј ваздухпплпвства 2019 – и даље 

2. Сарадник - вищи 
кпнзерватпр  

Музеј „21. пктпбар“ 2018 – и даље 

3. Сарадник – вищи 
кпнзерватпр  

Арте Галерија 2018 – и даље 

4. Сарадник – вищи 
кпнзерватпр 

Музеј града Бепграда 2016 – и даље 

5 . Сарадник - кпнзерватпр ПТТ Музеј 2016 – 2019. 

6. Сарадник – вищи 
кпнзерватпр 

Aтеље за кпнзервацију и рестаурацију 
„ARACHNE“ у Бепграду 

2016 – и даље 

7. Кпнзерватпр Музеј ваздухпплпвства - Бепград 2014 – 2019 

8. Сарадник - кпнзерватпр Нарпдни музеј у Бепграду 2014-2019. 

9. Сарадник - кпнзерватпр Српскп библипфилскп друщтвп 2012 – 2020 

10. Сарадник – кпнзерватпр Централни институт за кпнзервацију у 
Бепграду, Атеље за кпнзервацију слика 

на платну, папиру и дрвету 

2012 – 2019 

11. Сарадник – вищи 
кпнзерватпр 

Галерија Хапс 2010 – и даље 

12. Сарадник - кпнзерватпр Српска академија наука и уметнпсти 2010. 

13. Сарадник - кпнзерватпр Галерија фресака Нарпднпг музеја у 
Бепграду 

2009-2010. 

  

I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Ппдаци п наставнпм раду 
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4.1. искуствп у педагпщкпм раду са студентима; 
4.2. пцена педагпщкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг 
перипда; 
4.3. резултати у развпју уметнишкп-наставнпг, пднпснп наушнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 
4.4. ментпрствп на заврщним радпвима на свим нивпима студија.  
4.5. ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва на свим нивпима студија; 
4.6. знашајни резултати студената у бављеоу уметнишким, пднпснп наушним радпм кпји су пстварени ппд 
ментпрствпм и уз ппмпћ кандидата. 
4.7. приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране кпмисије (важи за 
зваое дпцента) 

4.1. 

Тпкпм ангажпваоа при Атељеу за кпнзервацију слика на платну, папиру и дрвету Централнпг 
института за кпнзервацију у Бепграду, ушесник кпнкурса активнп ушествује у едукацији младих 
студената заврщних гпдина са смера кпнзервације и рестаурације ФПУ и СПЦ у циљу оихпве 
пбуке за излазак на државни испит и стицаоа пснпвних струшних зваоа. Тпкпм тпг прпцеса 
ушесник кпнкурса је за студенте и стажисте, припремап рецентну литературу из пбласти 
кпнзервације, какп куративне, такп и превентивне, уз упућиваое на електрпнске адресе видеп 
материјала предаваоа инпстраних струшоака из пбласти кпнзервације. Пдржавап је 
систематишна предаваоа кпја су пратила  практишан рад на предметима, а у циљу сазнаваоа 
кпмплекснпсти свих фаза кпнзерватпрскп-растауратпрских третмана. Ушесник кпнкурса је 
стажисте упућивап на ппстулате етишкпг кпдекса за кпнзерватпре, наглащавајући знашај 
впђеоа кпнзерватпрске дпкументације тпкпм прпцеса практишнпг рада (затешенп стаое, 
писаое предлпга третмана, впђеое фптп-дпкументације тпкпм свих фаза кпнзерватпрскп-
рестауратпрскпг третмана, израда кпнзерватпрскпг картпна, преппруке за рукпваое, шуваое, 
излагаое и трансппрт предмета).  
 
 
  
  

4.2. 

4.3. 

4.4. 
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4.5. 

4.6. 

  
 
 
 

5. Ппдаци п уметничкпм, пднпснп научнпистраживачкпм раду 
  
 

Списак  изведених, излпжених, снимљених, реализпваних, пбјављених дела/радпва- референце 
 За ппље уметнпсти: 

Репрезентативне референце пп категпријама прпписане су Стандардима за акредитацију студијских прпграма. 

 За ппље науке: 
Наушни радпви пбележавају се и вреднују на пснпву важеће категпризације шаспписа за избпр у 
наушнпистраживашкп зваое из Правилника п ппступку и нашину вреднпваоа и кватитативнпм исказиваоу 
наушнпситраживашких резултата истраживаша. 

Референца Где Када 

Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на културним дпбрима/уметнишким предметима за устанпве 
защтите/галерије/кплекципнаре 

1.Koнзерватпрскп-рестауратпрски 
третман на слици „Стрељани“, Петар 
Лубарда, 1966. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2021. 

2. Koнзерватпрскп-рестауратпрски 
третман на слици „Стрељаое“, 
Петар Лубарда, 1966. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2021. 

3. Koнзерватпрскп-рестауратпрски 
третман на слици „Ппжар II“, Петар 
Лубарда, 1968. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2021. 

4. Koнзерватпрскп-рестауратпрски 
третман на слици „Студија хумке 
I“,Петар Лубарда, 1968. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2021. 

5. Koнзерватпрскп-рестауратпрски 
третман на слици  „Хумка“,Петар 
Лубарда, 1968. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2021. 

6-61.  Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 56 
цртежа на паус папиру из Збирке за 
архитектуру и урбанизам 

Музеј града Бепграда 2021. 
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62-85. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 24 слике 
на папиру - илустрације  

Музеј примеоене уметнпсти 
Бепград 

2020. 

86-105. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 20 
предмета на папирнпм нпсипцу за 
пптребе излагаоа на нпвпј сталнпј 
ппставци музеја 

Нарпдни музеј Лескпвац 2020. 

106. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на слици  
„Скица I“,Петар Лубарда, 1966. 
гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2020. 

107. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на слици  
„Исппд шлема“,Петар Лубарда, 
1968. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2020. 

108. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на слици  
„Студија хумке II“,Петар Лубарда, 
1968. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2020. 

109. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на слици  
„Стрељани I“,Петар Лубарда, 1966. 
гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2020. 

110. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на слици  
„Скица II“,Петар Лубарда, 1966. 
гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2020. 

111-145. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на 35 
предмета на папирнпм нпсипцу 

ПTT Mузеј 2020. 

146. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на 
интервенисанпј графици Марине 
Абрампвић, за пптребе привремене 
излпжбе „Чисташ“ у МСУ  
N.B. Збпг защтите приватнпсти 
кплекципнара, не стављам назив 

дела и име кплекципнара  

Приватнп власнищтвп 2019. 

147. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на 
интервенисанпј графици Марине 
Абрампвић, за пптребе привремене 
излпжбе „Чисташ“ у МСУ  
N.B. Збпг защтите приватнпсти 
кплекципнара, не стављам назив 
дела и име кплекципнара 

Приватнп власнищтвп 2019. 

148. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на 
интервенисанпј графици Марине 

Приватнп власнищтвп 2019. 
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Абрампвић, за пптребе привремене 
излпжбе „Чисташ“ у МСУ  
N.B. Збпг защтите приватнпсти 
кплекципнара, не стављам назив 
дела и име кплекципнара 

149. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на 
интервенисанпј графици Марине 
Абрампвић, за пптребе привремене 
излпжбе „Чисташ“ у МСУ  
N.B. Збпг защтите приватнпсти 
кплекципнара, не стављам назив 
дела и име кплекципнара 

Приватнп власнищтвп 2019. 

150. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на 
интервенисанпј графици Марине 
Абрампвић, за пптребе привремене 
излпжбе „Чисташ“ у МСУ  
N.B. Збпг защтите приватнпсти 
кплекципнара, не стављам назив 
дела и име кплекципнара 

Приватнп власнищтвп 2019. 

151. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на 
интервенисанпј графици Марине 
Абрампвић, за пптребе привремене 
излпжбе „Чисташ“ у МСУ  
N.B. Збпг защтите приватнпсти 
кплекципнара, не стављам назив 
дела и име кплекципнара 

Приватнп власнищтвп 2019. 

152. Koнзерватпрскп-

рестауратпрски третман на 
интервенисанпј графици Марине 
Абрампвић, за пптребе привремене 
излпжбе „Чисташ“ у МСУ  
N.B. Збпг защтите приватнпсти 
кплекципнара, не стављам назив 
дела и име кплекципнара 

Приватнп власнищтвп 2019. 

153-187. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на следећих 
35 фптпграфија  из Збирке за 
коижевнпст и културу, прпсвету и 
науку – из Легата Иве Андрића: 
1. КИ-I 1138 (Ф) - Фптпграфија 
Цирищкпг бирпа за тражеое 
несталих у Првпм светскпм рату. 
Велика група жена и мущкараца, пд 
кпјих неки седе (пет младих жена 
седи на трави), а неки стпје. Иза оих 
су стабла са бпгатим крпщоама. 
21,7; 34,7 x 15,2; 30 
 
2. КИ-I 2136 (ф) - Фптпграфија 
скупине веселих мущкараца. Запис: 

Музеј града Бепграда – Легат Иве 
Андрића 

2019-2020. 
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„Усппмена на свепсавску забаву“ 
јануара 1900. гпдине. 21,2; 36 x 16,8; 
30 
 
3. КИ-I 3600 (ф) - Нацрт за кпстим 
тргпвца Пандпрфиа у кпмаду „Слуга 
два гпсппдара“ пд Гплдпнија. 
21,4; 32 x 32; 43 
 
4. КИ-I 3443 (ф) Фптпграфија Здрнке 
Неквасинпве са девпјлицама у 
Рибарскпј баои. 12,6; 21,7 x 18; 27,3 
 
5. КИ-I 1936 (ф) -  Фптпграфија Мила 
Павлпвића. Снимљен дп ппјаса. 
17,3 x 24,7 
 
6. КИ-I 3571 (ф) - Фптпграфија две 
младе девпјке у белим хаљинама са 
капицама на глави и луткама у 
рукама. Фптп: Ф. Регецки, Бепград. 
10,7 x 16 
 
7. КИ-I 1904 (ф) - 16,8 Фптпграфија 
средпвешнпг шпвека кпји седи у 
фптељи плетенпј пд прућа и шита 
нпвине. на пплеђини ппсвета: 
„Meinem lieben Freunde M. 
PavlovichUnir. Prof. Dr. Otto 
Dempwolt, Hamburg”. 
16,8 x 11,8  
 
8. КИ-I 821 (ф) - Вук Карачић кап 
старији шпвек, прпдпрнпг ппгледа, 
беле кпсе и бркпва, седи у фптељи. 
На глави му је фес црвене бјпе са 
црнпм кићанкпм, у деснпј руци држи 
гущшије перп. 13,4 x 10 
 
9. КИ-I 1198 (ф) - Фптпграфија 
Впјислава и Милутина Илића. Браћа 
Илић кап млади људи у пфицирским 
унифпрмама. Милутин седи на паоу 
са рукама пслпоеним на сабљу. 
Впјислав стпји, десну руку држи на 
братпвљевпм рамену,. а левпм је 
плпоен на сабљу. Фптп: „Краљ срп. 
двпр. фптпград Никпла Лекић, 
Бепград“. 11,2 x 16,4 
 
10. КИ-I 1201(ф) - Фптпграфија Јпвана 
Јпванпвића Змаја са оегпвпм 
браћпм. Четвприца мущкараца 
средоих гпдина седе за стплпм. Змај 
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је пщищан скпрп дп главе, наслпнип 
је главу на руку у кпјпј држи щтап. 
Двпјица браће имају кратку браду. 
Један пд браће је у унифпрми са 
пдликпваоима. 10,5 x 6,5 
 
11. КИ-I 1204 (ф) - Фптпграфија 
Димитрија Давидпвића. Дпппјасни 
ппртрет Давидпвића у средоимм 
гпдинама, црних бркпва и кратке 
таласасте кпсе. 11 x 16 
 
12. КИ-I 1352 - На дпписнпј карти је 
ппзнати снимак пред кафанпм 
„Дарданели“. 13,7 x 8,8 
 
13. КИ-I 2926 (ф) - Фптпграфија др. 
Ђпрђа Клинкпвскпг, Ппљка, једнпг 
пд псниваша Српскпг лекарскпг 
друщтва. Стпјећа фигура средоих 
гпдина у светлим панталпнама и 
прслуку, тамнпј дущанки и лептир 
кравати. 6,5 x 10,4 
 
14. КИ-I 3563 (ф) - Фптпграфија 
студента Михаила Јевтпвића – седи 
са коигпм у руци. 13,5 x 18 
 
15. КИ-I 1265 (ф) - Фптпграфија групе 
мущкараца и жена у  прирпди. 
Некпликп мущкараца је у 
херцегпвашкпј нарпднпј нпщои. 
Текст инад и исппд слике: 
„Наставнишки збпр из Краљевине 
Србиј на свпм путу крпз Бпсну и 
Херцегпвину – Излет на врелп 
Радпбпке са Србима Мпстарцима 8. 
јуна 1901“. 15; 26 x 13,3; 21,5 
 
16. КИ-I 1266 (ф) - Фптпграфија групе 
мущкараца и жена у прирпди 
пкружена крщевитим пејзажпм. 15; 
26 x 10,3; 21,5 
 
17. КИ-I 1700 (ф) - Фптпграфија групе 
мущкараца; шетвприца у првпм реду 
изваљени на земљи, у другпм реду 
седе седмприца, сви са белим 
щещирима. Иза оих стпје музиканти, 
пкплп су балпни, флаще и шаще.  
23; 36 x 17,7; 30 
 
18. КИ-I 1705 (ф) - Фптпграфија 
шланпва друщтва „Српствп“ у 
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Аранђелпвцу 16. августа 1909. 
гпдине. Група мущкараца седи за 
стплпм, већина држи инструменте. 
16,3; 24 x 11,9; 20 
 
19. КИ-I 2584 (ф) Фптпграфија Пдбпра 
гпсппђица Друщтва кнегиое Љубице 
приликпм веншаоа краља 
Александра Карађпрђевића са 
принцезпм Маријпм. 21,5 x 15,7 
 
20. КИ-I 744 (ф) - Фптпграфија групе 
жена разних старпсти из Управе 
Женскпг друптва. 26 x 20 
21. КИ-I 745 (ф) - Групна фптпграфија 
дешијег забавищта на Дпрћплу кпје 
се налазилп прекппута данащое 
Прве бепградске гимназије, Ппзната 
имена десет дешака и девпјшица. 33,6 
x 24,2  
 
22. КИ-I 3561(ф) Фптпграфија 
матураната Вище женске щкпле у 
Бепграду са наставницпм 
Пинтерпвић и управникпм щкпле К. 
Милпвукпм. 28 x 22,5 
 
23. КИ-I 2868 (ф) - Фптпграфија 
Даринке Јанпщевић кап наставнице у 
Нищу. Снимљена са свпјим 
ушеницама. 20 x 16 
 
24. КИ-I 1377 (ф) - Фптпграфија 
велике групе ушитеља из јужних 
крајева на курсу пдржанпм у 
Бепграду 1923. фпдине са 
управникпм Милетпм Павлпвићем. 
22,5; 31,5 x 16,5; 28,5 
 
25. КИ-I 1334 (ПН 65) (ф) Фптпграфија 
ппрпдице бепградскпг ушитеља 
Ристе Јаоущевића на дан 
двадесетпгпдищоице брашнпг 
живпта. на слици су птац, мајка и 
псмпрп деце. 22,5; 36 x 16,5; 29,8 
 
26. КИ-I 2133 (ф) - Фптпграфија 
ушеника Реалке са прпфесприма. 
 
27. КИ-I 2131 (ф) Фптпграфија веће 
групе Бепграђана на једнпм излету 3. 
августа 1903. гпдине на Грпшанскпј 
ади. 29,6; 41,1 x 24; 35,6 
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28. КИ-I 755 (ф) - Фптпграфија велике 
рупе коижевника и сликара у Спфији 
1908. гпдине. 51,1 x 41,5 
 
29. КИ-I 759 (ф) - Групна фптпграфија 
машевалаца са инструктприма. На 
картпну фптпграфије натпис: 
„Пфицирска щкпла бпреоа прве 
класе пснпвана 1. нпвембра 1900.“. 
63 x 47,5 
 
30. КИ-I бб – Таблп - Сврщени 
ушеници тргпвшке щкпле 1919/20 
55.5х42 
31. КИ-I бб, Таблп, Сврщени 
бпгпслпви са ректпрпм, 1897, 
49.5х66.5 
 
32. КИ-I бб, Таблп, Шкпла 
бепградскпг женскпг друщтва 
1907, 68.5х50 
 
33. КИ-I бб (ф) - Расткп Петрпвић у 
Пенсилванији 1939. 9.12.5 
 
34. КИ-I 624 (ф) - Чланице управнпг 
пдбпра ђашке трпезе, крај 19. века 
24х30 
 
35. КИ-I 1702 (ф) - Чланпви друщтва 
СУЗ, Ппшетакк 20. Века, 36х27 
(22.5х16.7) 
 

188-234. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на следећих 
47 архивалија  из Збирке за 
коижевнпст и културу, прпсвету и 
науку – из Легата Иве Андрића: 
 
1. КИ-I 1732 - Дринска дивизија првпг 
ппзива нарпдне впјске издаје пбјаву 
1. бр. 42053 пд 14. децембра 1915. 
гпдине у Ппдгприци, 21 x 33,5 
 
2. КИ-I 1727 - Краљевска српска 
двпрска апптека Андре Исајлпвића у 
Крагујевцу издаје увереое кпјим 
пптврђује да је Ђпрђе Никплић кап 
ппмпћник апптекарски радип кпд г. 
Исајлпвића пд 15. јуна дп 1. пктпба 
1896. гпдине. Пешат пд црвенпг 
впска. 
 
3. КИ-I 1722 - Извпд из матишне 

Музеј града Бепграда – Легат 
Иве Андрића 

2019-2020. 
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коиге рпђених: Гепргије рпђен 28. 
авгуса 1873. у Шапцу пд пца Никпле 
Никплића, писара суда пп Шабашкпг, 
и мајке Милеве, 21 x 34 
 
4. КИ-I 1272 - Скрипта ппд наслпвпм 
„Истприја старпг века“ – предаваоа 
др. Никпле Вулића, укупнп 24 стране, 
21,5 x 33,6 
 
5. КИ-I 1113 - Прпграм за представу 
“Наща деца“ пд Бранислава Нущића. 
представа ће се пдржати у дпму др.  
 
6. КИ-I 2070 - Бележница Јпвана 
Ђпрђевића, 1887-1888 
 
7. КИ-I 231 - Плакат свешанпг 
кпнцерта у Нарпднпм ппзприщту у 
Бепграду ппвпдпм ступаоа на владу 
младпг кнеа Милана М. Пбренпвћа 
IV 10. августа 1872. гпдине, 32.7 x 
49.2 
 
8. КИ-I 834 - Паспщ издат пп налпгу 
Михаила Пбренпвића на име др. 
Аћима Медпвића, щефа впјне 
бплнице у Бепграду, кпји приватнп 
путује у Аустрп-Угарску са синпм 
МИланпм и кћеркпм Јелкпм. Паспщ 
издат 13. јула 1876. гпдине. 46 x 29,5 
 
9. КИ-I 2863 - Издаое Краљевскп-
српске државне щтампарије, 
Бепград, 1882. гпдина. 42 стране + XL 
табака. 30 x 17,8 
 
10. КИ-I 2606 - Рукппис есеја Маге 
Магазинпвић п ппзприщту и режији 
Макса Рајнхарта, щтампанпг у 
шасппису „Мисап“. Писанп црним 
мастилпм, ћирилицпм, на левпј 
страни. 7 листпва. 22,5 x 35,7 
 
11. КИ-I 2141 - Писмп архимандрита 
Саве, Враое – Велимиру Валпжићу. 
Садржај: щаље 29 динара и мпли да 
му се пдмах ппщаље пет коига 
„Велики збпрник“ пд Димитрија 
Ппппвића, парпха спмбпрскпг. 21 x 
34 
 
12. КИ-I 2140 - Писмп Драгутина 
Кузманпвића, ушитеља, Чпкещина – 
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Велимиру Валпжићу. хартија плава, 
на кпцке; писамп мастилпм. 21 x 34 
 
13. ИА 15 - Турска предаја 
бепградске тврђаве фелдмарщалу 
Лаудпну 8. пктпбра 1789. 31 x 29,8 
 
14. КИ-I 1973 (цртеж) - Глава Мила 
Павлпвића у прпфилу. 12 x 14,5 
 
15. КИ-I 1972 (цртеж) - Цртеж 
плпвкпм на пкер хартији представља 
Мила Павлпвића за време рата. 12 x 
14,5 
 
16. КИ-I 135 - Песма Марији Цвеић 
ппвпдпм 25-гпдищоице оенпг 
уметнишкпг рада, пдщтампана 
златним слпвима на свиленпј 
трпбпјници – шеститка у стихпвима. 
Пптписана: Србин – Милпщ 
Грабпвашки. Земун 1889. гпдина. 
Честитка ј ппд стаклпм. 
11,5 x 21 
 
17. КИ-I 1114 - Ппзивница за кпнцерт. 
Певашка дружина „Станкпвић“ 
приређује кпнцерт са игранкпм 13. 
маја 1895. гпдине у Кпларшевпј 
двпрани. Кпнцерт се пдржава у шаст 
дпласка Краљице матере. 13,5 x 20 
 
18. КИ-I 803 - Улазница брпј 9 на им 
Руже Калман за Нарпдну скупщтину. 
8 x 12,1 
 
19. КИ-I 244 (ф) - Детаљан прпграм у 
пблику брпщуре свешанпсти 
крунисаоа Краља Петра Првпг 
Карађпрђевића. У другпм делу 
брпщуре кратак преглед истприје 
Бепграда, знаменитих сппменика, 
адресе Устанпва и пппис фабрика и 
банака. 15,5 x22,5 
 
20. КИ-I 2065 - Бележница Стевана 
Сремца. Нптес са забелещкама, 
идејама и сл. за „Савест“, „Чесну 
старину“ и др. Хартије на 
квадратиће, кприце тамнп 
љубишасте, писанп плпвкпм и 
мастилпм, прецртаванп црвенпм 
плпвкпм. 10 x 15,5 
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21. КИ-I 2145 - Писмп В. А. 
Березпвскпг, Петерсбур – Велимиру 
Валпжићу. ПИсанп мастилпм, на 
рускпм језику. Садржај: Нуди у 
кпмисипну прпдају коигу „Српскп-
бугарски рет 1885. гпдине“. 
14 x 9 
 
22. КИ-I 805 - Улазница брпј 109 за 
Нарпдну скупщтину на име Ружица 
Калман. 12,3 x 8 
 
23. КИ-I 2075 (нптес) - Бележница 
Јпвана Ђпрђевића. Прихпди и 
расхпди Српскпг нарпднпг 
ппзприщта у Нпвпм Саду пд 16. 
пктпбра 1967. дп 30. нпвембра 1968. 
гпдине. 8,2 x 13 
 
24. КИ-I 2074 - Бележница Јпвана 
Ђпрђевића 1867-1868 
 
25. КИ-I 2077 (нптес) - Бележница 
Јпвана Ђпрђевића. Трпщкпви живпта 
впђени пд 25. јуна 1877. дп 31. 
децембра 1879. гпдине пп данима; 
кратке дневнишке белещке (тещкп 
шитљиве), на ппјединим листпвима 
писан је текст прекп текста. Хартија 
на квадратиће, кприце пивишене 
металним рубпм и имају кппшу; 
писанп мастилпм и плпвкпм. 
7,5 x 12 
 
26. КИ-I 2076 (нптес) - Бележница 
Јпвана Ђпрђевића. Прихпди и 
расхпди Српскпг нарпднпг 
ппзприщта у Нпвпм Саду пд 
децембра 1868, д0 31. пктпбра 1969. 
гпдине и друге прибелещке. Хартија 
ппжутела, кприце светлп мрке бпје, 
писанп плпвкпм и мастилпм. 7,9 x 
12,3 
 
27. КИ-I 2079 (нптес) - Бележница 
Јпвана Ђпрђевића. Трпщкпви живпта 
за перипд пд 13. јула 1884. дп 31. 
маја 1885. гпдине, један трекст на 42 
стране (кпнцепт Ђпрђевићевпг 
пдгпвпра прпфеспру Милпщу 
Зешевићу ппвпдпм оегпвпг 
пплемишкпг написа „Какп се пище 
истприја за щкпле“), кратке 
дневнишке белещке и др. Хартија на 
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квадратиће, ппжутела, кприце 
пкпване металним пкпвпм, писанп 
мастилпм и плпвкпм. 
8,7 x 15,3 
 
28. КИ-I бб - Писмп Растку Петрпвићу, 
13.5.1939. 2 листа, 21.5х27.5 
 
29. КИ-I 2078 (нптес) - Бележница 
Јпвана Ђпрђевића. Трпщкпви живпта 
пд 1. јануара 1881. дп 31. децембра 
1882. гпдине, кратке дневнишке 
забелещке, преписана песма из 
Ћпсе, бучет Ушитељске щкпле итд. 
Текст је на мнпгим местима птрвен 
или тещкп шитљив. Хартија н линије, 
кприце тамнп љубишасте бпје, 
писанп плпвкпм и мастилпм. 7,5 x 
13,2 
 
30. КИ-I 784 (нптес) - Сппменар кпји 
је припадап бепграђанки Вери 
Јпванпвић из гпдине 1896. дп 1902. 
Кприце су зелене, предоа је 
укращенанамаланпм гранпм са 
цветпвим, лищћем и пуппљцима. 
Усппмене су писане углавнпм на 
рускпм језику. Ту се налази и 
некпликп цртежа плпвкпм. 
10,5 x 16,7 
 
31. КИ-I 1276 (бележница) 
Уписница – индекс Велике щкпле. 
19 x 22 
 
32. КИ-I бб - Декрет п ппстављеоу Р. 
Петрпвића за приправника у 
Министарству инпстраних дела, 
1926. Гпдина, 23х35 
 
33. КИ-I 793 - Ппзивница са 
прпгрампм. Наставници щкпле „Вук 
Карачић“ са Палилуле и Управа 
Фпнда сирпмащних ђака ппзивају 
ђашке рпдитеље и пријатеље щкпле 
на светпсавску прпславу и ђашки 
кпнцерт. 20,8 x 15 
 
34. КИ-I 1112 - Прпграм кпнцерта. На 
првпј страни је ппзивница: Управа 
Фпнда сирпмащних ђака пснпвне 
щкпле на ист. Врашару приређује 26. 
фебруара 1905. гпдине кпнцерт са 
игранкпм у двпрани кпд „Славије“. 
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На другпј страни је прпграм 
кпнцерта, а на трећпј ред игара. 
12 x 16 
 
35. КИ-I бб- Писмп Зпри Симић 
Милпванпвић, 1939, 23х29.5, 2 листа 
 
36. КИ-I 3690 - Сертификат на име 
Лалевић Илије издат пд стране 
„Legation Royale de Serbie en France 
et en Belgique“ 27. августа за 
путпваое пд Нице дп Вищиа. 
20 x 25,5 
 
37. КИ-I 919 - Указ бр. 14. пд 22. 
фебруара 1888. гпдине п 
пдликпваоу Михајла Михајлпвића, 
директпра Гимназије у Крагујевцу, 
прденпм Такпвскпг крста шетвртпг 
реда, 42,6 x 29,2 
 
38. КИ-I 2794 - Бепград, 20 јун 1900. 
Диплпма Владимира Петкпвића п 
пплпженпм прпфеспрскпм испиту из 
латинскпг са гршким језикпм кап 
главним и српским језикпм кап 
сппредним предметпм, у времену пд 
22-29. априла 1900. Гпдине, 37,5 x 34 
 
39. КИ-I бб - Сведпшанствп на 
неппкретнп имаое суда ппщтине 
града Бепграда, 1928, 2 листа, 21х24  
 
40. КИ-I 2522 - Указ наследника 
престпла Александра Карађпрђевића 
п пдликпваоу Владимира 
Петкпвића, прпфеспра Бепградскпг 
универзитета, Прденпм светпга Саве 
шетвртпг реда, 40,3 x 51,7 
 
41. КИ-I 1988 - Диплпма Дущану 
Прптићу 1933. (фпнд сирпмащних 
ђака), 47.5х60.8 
 
42. КИ-I 2519 - Диплпма Рускпг 
археплпщкпг института у 
Кпнстантинпппљу п избпру др 
Владимира Петкпвића за свпг шлана, 
50,7 x 34 
 
43. КИ-I 3673 (цртеж) - Цртеж рађен 
пп фптпграфији: Матп Јпванпвић, 
управник Државне щтампарије 
(1896-1898), 42,8 x 54,5 
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44. КИ-I 2038 - Диплпма брпј 604 
издата у Бепграду 2. августа 1896. 
гпдина, кпјпм краљ Александар Први 
Пбренпвић, на предлпг министра 
прпсвете и црквених 
ппслпвапдликује Стевана Сремца, 
прпфеспра Друге бепградске 
гпмназије, Краљевским прденпм 
Светпг Саве петпг реда. 
27,5 x 42,1 
 
45. КИ-I 145 - Велики плакат са 
пдщтампаним текстпм ппзприщних 
правила, Бепград, 25. фебруар 1874. 
Пптписап заступник Министарства 
прпсвете и црквених дела, министар 
финансија – Чед. Мијатпвић, 62 x 48 
 
46. КИ-I бб - Дпписна карта 
Милпраду Петрпвићу у Скппље, 
1920, 14х9.2 
 
47. КИ-I бб - Уреднищтвп листа 
Време издаје увереое Растку 
Петрпвићу да је бип нпвинар 
Времена пд 1921-23, 1930, 22.5х29 

235-251. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 17 
цртежа Милана Злпкпвића из 
Збирке за архитектуру и урбанизам 

Музеј града Бепграда 2019. 

252-256. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 5 
планпва града Бепграда на пзалиду 
из Збирке за архитектуру и 
урбанизам 

Музеј града Бепграда 2019. 

257. Koнзерватпрскп-рестауратпрски 
третман на слици „Безлични стрпј“, 
Петар Лубарда, 1967. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2019. 

258. Koнзерватпрскп-рестауратпрски 
третман на слици „Сејачи смрти“, 
Петар Лубарда, 1966. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2019. 

259. Koнзерватпрскп-рестауратпрски 
третман на слици „Овп су били 
ђаци“, Петар Лубарда, 1968. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2019. 

260. Koнзерватпрскп-рестауратпрски 
третман на слици Трансфпрмација“, 
Петар Лубарда, 1968. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2019. 

261. Koнзерватпрскп-рестауратпрски 
третман на слици  „Ппжар II“,Петар 
Лубарда, 1968. гпдина 

Музеј ''21. пктпбар'' 2019. 

262-307. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 46 

ПТТ Музеј 2019. 
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предмета на папирнпм нпсипцу 

308-337. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 30 
фптпграфија старпг Бепграда 

Музеј града Бепграда 2019. 

338-370. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 33 
предмета на папирнпм нпсипцу 

Музеј Никпле Тесле 2019. 

371. Koнзерватпрскп-рестауратпрски 
третман на цртежу тушем и 
акварелпм „Сликар Тпмислав 
Кризман“, Бета Вуканпвић, 1904. 

Нарпдни музеј у Бепграду 2018. 

372-408. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 37 
предмета на папирнпм нпсипцу 

ПТТ Музеј 2018. 

409-418. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 10 
планпва града Бепграда 

Музеј града Бепграда 2018. 

419-455. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 37 
предмета на папирнпм нпсипцу 

Музеј града Бепграда – 
Завишајни музеј Земун 

2018. 

456-465. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 10 
предмета на папирнпм нпсипцу 

Педагпщки музеј 2018. 

466-489. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 24 
предмета на папирнпм нпсипцу 

Музеј Никпле Тесле 2018. 

490-515. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на следећих 
26 литпграфија Анастаса 
Јпванпвића: 
1.Ппртрет кнеза Михаила 
Пбренпвића, 1848. Инв.гр. 681 
2. Ппртрет кнегиое Kлеппатре 
Kарађпрђевић, Инв.гр.861 
3. Ппртрет Христине Анастасијевић, 
1852.   Инв.гр.1067 
4. Ппртрет Милпслава Јпзефа 
Хурбаоа, 1849. Инв,г.485 
5. Ппртрет Ђпрђа Мплерпвића, пкп 
1850. Инв.гр.664 
6. Ппртрет Перке Тппузпвиш, пкп 
1850. Инв.гр.663  
7. Ппртрет Фраое Kавшића, 1858.  
Инв.гр.464 
8. Ппртрет Петра Петрпвића Оегпща, 
1852.  Инв.гр.1186 
9. Маркп Никплиш, Инв.гр.5319 
10. Ппртрет Фредерика Бенкпвића, 
1858.  Инв.гр.487 
11. Ппртрет Јулиа Kлпвиа, 1858. 
Инв.гр.488 
12. Ппртрет Људевита Штура, 1848.   

Нарпдни музеј у Бепграду 2017. 
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Инв.гр. 1181 
13. Ппртрет Гепргија Сервијскпг, 
1846.  Инв.гр.1068 
14. Ппртрет Трифуна Kпкпљића, 
1858.  Инв.гр.465 
15. Ппртрет црнпгпрскпг кнеза 
Данила, 1852.  Инв.гр.1179 
16. Ппртрет Саве Текелије, 1850.   
Инв.гр.559 
17. Ппртрет Данила I црнпгпрскпг 
кнеза, 1852. Инв.гр.1180 
18. Ппртрет Деметар Тирке, 
Инв.гр.1234 
19. Ппртрет младпг мущкарца, 
Инв.гр.1235 
20. Ппртрет Стерије Думбе, 
Инв.гр.1189 
21. Ппртрет Ђпрђа Ппппвића, 1848.  
Инв.гр.1178 
22. Ппртрет Мище Анастасијевића, 
1844.  Инв.гр.1066 
23. Ппртрет девпјке,  Инв.гр.497 
24. Ппртрет Димитрија Аврампвића, 
1858.  Инв.гр.463 
25. Kнегиоа Јулија, 1854. Инв.гр.1198 
26. Ппртрет неппзнатпг мущкарца, 
Инв.гр.1239 

516-524. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на следећих 
9 литпграфија Анастаса Јпванпвића 
из Студијске збирке Карл Гптлиф 
Јпванпвић пзначене ппд редним 
брпјем 5598: 

1. Сима Веспвић, 1844. 
2. Ппртрет мущкарца, 1844. 
3. Ппртрет мущкарца са 

брадпм у фптељи, 1847. 
4. Срби пкп певаша, 1848. 
5. Љубпмир Петрпнијевић, 

1850-53.  
6. Љубица Пбренпвић, 1851. 
7. Дпситеј Пбрадпвић, 1852. 
8. Kпнстантин Kурти, 1852. 
9. Ппртрет младе даме 

Нарпдни музеј у Бепграду 2017. 

525-1024. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 500 
разгледница старпг Бепграда 

Музеј града Бепграда 2017-2018. 

1025-1029. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 5 
планпва града Бепграда 

Музеј града Бепграда 2017. 

1030-1035. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 6 цртежа 
из Збирке југпслпвенских аутпра 20. 
века 

Нарпдни музеј у Бепграду 2017. 
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1036. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
филмскпм плакату 

Југпслпвенска кинптека 2017. 

1037-1042. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 6 цртежа 
Радпмира Дамјанпвића Дамоана 

Нарпдни музеј у Бепграду 2016. 

1043-1049. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 7 
рукпписних диплпма на пергаменту 

Музеј града Нпвпг Сада 2016. 

1050-1074. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 25 
планпва града Бепграда 

Музеј града Бепграда 2016. 

1075-1094. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 20 
цртежа из Збирке цртежа и графика 
југпслпвенских аутпра 20. века 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 

1095-1133. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на следећих 
39 цртежа Димитрија Аврампвића: 
1.Скица за Апптепзу Лукијана 
Мущицкпг, 1838-1839. Инв.гр. 168 
2. Скица за Васкрсеое, 1832. Инв.гр. 
169 
3. Аппстпли Петар и Павле, пкп 1845-
1846. Инв.гр. 177 
4. Аппстпли Андрија и Јакпв, пкп 
1845-1846.  Инв.гр. 178 
5. Аппстпли Вартплпмеј и Филип,  
пкп 1845-1846. Инв.гр.179 
6. Три главе, 1834- 1838?  Инв.гр.180 
7. Анатпмска студија, 1832-1837. 
Инв.гр.181 
8. Глава с левпг прпфила, 1832-1834. 
Инв.гр. 182 
9. Прнамент рпзете, Инв.гр. 183 
10. Бпг птац са анђелима, 1834.  
Инв.гр.184 
11. Васкрсеое удпвишинпг сина, 
1842. Инв.гр. 185 
12. Апсида манастира Манасије, пкп 
1846.  Инв.гр. 186 
13. Пснпва манастира Манасије, пкп 
1846. Инв.гр. 187 
14.Тринаест светитеља, Инв.гр. 188 
15. Аппстпли Филип, Петар и Павле 
(кппија пп Рафаелу), 1834. Инв.гр. 
189 
16. Прпрпк Мпјсије, 1841. Инв.гр. 190 
17. Два светитеља са лавпм, Инв.гр. 
191 
18. Христпс, 1845-1846.  Инв.гр. 192 
19. Рпђеое Христпвп, 1845-1846?  
Инв.гр. 193 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 
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20. Бпгпрпдица из „Благпвести“, пкп 
1845-1846. Инв.гр. 194 
21. Скица за икпну шетири анђела 
(Нашала власти), 1841-1845. инв.гр. 
195 
22. Студија карактера пп Лаватеру, 
Инв.гр. 196 
23. Издајствп Јудинп, 1841-1845. 
Инв.гр. 197 
24. Вазнесеое Христпвп, 1841-1845? 
Инв.гр. 198 
25. Св.Сава благпсиља српшад,  1841-
1845.  Инв.гр. 199 
26. Васкрсеое, 1841-1845? Инв.гр. 
200 
27. Скица за апптепзу Лукијана 
Мущицкпг, 1838.  Инв.гр. 201 
28. Скица за апптепзу Лукијана 
Мущицкпг, 1837.  Инв.гр. 202 
29. Удпвишин нпвшић, 1842.  Инв.гр. 
203 
30. Мпјсије прима таблице закпна, 
1842.  Инв.гр. 204 
31. Ппкрпв Бпгпрпдишин- Андрија 
Јурпдиви, пкп 1842. Инв.гр. 205 
32. Св. Никпла, пкп 1849.  Инв.гр. 206 
33. Аппстпли Јпван и Маркп, пкп 
1845-1846. Инв.гр. 207 
34. Св. Јпван Претеша, 1841-1845. 
Инв.гр. 208 
35. Сусрет Марије и Јелисавете, 1842. 
Инв.гр. 209 
36. Митар и Фарисеј (Ппвратак 
блуднпг сина), 1842.  Инв.гр. 210 
37. Израженије Спстраданија или 
Сажаленија, 1832. Инв.гр. 368 
38. Изгнанствп Адама и Еве из раја, 
1839.  Инв.гр. 395 
39. Студија дрвета, 1838. Инв.гр. 167 

1134. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на цртежу 
„Краљева црква у Студеници“, 
Љубпмир Иванпвић, 1920. 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 

1135. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на цртежу 
„Пејзаж“, Љубпмир Иванпвић, 1937. 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 

1136. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на цртежу 
„Са села“, Љубпмир Иванпвић, 
1918. 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 

1137. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на цртежу 
„Манастир Љубпстиоа“, Љубпмир 
Иванпвић, 1920. 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 
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1138. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
бакрпрезу „Манастир Сретеое“, 19.  
век (инв.гр. 826) 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 

1139. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
литпграфији „Манастир Kрушедпл“, 
19.  век (инв.гр. 882) 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 

1140. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
литпграфији „Манастир Бепчин“, 19.  
век (инв.гр. 516) 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 

1141. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на цртежу 
„Пппрсје чпвека са брадпм“, Нпвак 
Радпоић, 1858. 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 

1142. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на цртежу 
„Ппртрет Рубенспве жене (Хелена 
Фурман)“, Нпвак Радпоић, 1858. 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 

1143-1165. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 23 
плаката из Уметнишке збирке 

Впјни музеј 2015. 

1166-1231. Кпнзервација 66 
микрпфилмпва 

Архив САНУ 2015. 

1232-1252. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 21 
диплпми 

Завишајни музеј Јагпдина 2014-2015. 

1253. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
литпграфији „Препбражеое“, 
Винсент Кацлер, 19. век 

Нарпдни музеј у Бепграду 2014. 

1254. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
кплприсанпм бакрпрезу 
„Бпгпрпдица са Христпм и 
Кпнстантин и Јелена“, 19. век, н.а. 

Нарпдни музеј у Бепграду 2014. 

1255. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
литпграфији „Вазнесеое Христпвп“, 
Анастас Јпванпвић, 19. век 

Нарпдни музеј у Бепграду 2014. 

1256. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
бакрпрезу „Распеће“, (Louis 
Desplaces/Annibale Carracci), 17-18. 
век 

Нарпдни музеј у Бепграду 2014. 

1257. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 
бакрпрезу „Ппследоа вечера“, (Paul 
Furst), 17. век 

Нарпдни музеј у Бепграду 2014. 

1258. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 

Медија центар „ПДБРАНА“ 2014. 
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кплприсанпм дрвпрезу „Девпјка са 
фптпграфијпм впјника“ Мерсада 
Бербера 
1259-1265. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 7 
предмета на папирнпм нпсипцу 

Музеј Срема 2014. 

1266-1287. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 22 
литпграфије Анастаса Јпванпвића 

Српскп библипфилскп друщтвп 2013.  

1288-1289. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 2 
ппртрета из збирке музеја 

Завишајни музеј Коажевац 2013. 

1290-1310. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 21 
фптпграфији са сталне ппставке  

Музеј ваздухпплпвства Бепград 2013. 

1311-1330. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 20 слика 
и цртежа Лазара Впзаревића 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2012. 

1331-1336. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 6 
предмета на папирнпм нпсипцу из 
збирке музеја 

 
Нарпдни музеј Крущевац 

2012. 

1337-1408. Koнзерватпрскп-
рестауратпрски третман на 72 
цртежа академика Ивана Радпвића 

САНУ 2011. 

Кпнзервација кппија фресака и икпна 
за пптребе реализације излпжбе 
„Србија – културна сппна истпка и 
запада“ 

Нарпдни музеј у Бепграду, 
Збирка Галерије фресака у 

Бепграду 

2010. 

Кпнзервација кппија фресака и икпна 
за пптребе реализације излпжбе 
„Србија – земља фресака“ 

Нарпдни музеј у Бепграду, 
Збирка Галерије фресака у 

Бепграду  

2010. 

Ангажпваое пд стране кустпса у устанпвама защтите у Р.Србији у циљу реализације излпжби /  
припреме гпдищоег плана у пбласти защтите културних дпбара / припреме прпјектне дпкументације 
за кпнкурисаое за средства у пбласти защтите музејскпг наслеђа при Министарству културе и 
инфпрмисаоа: 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 100 дела 
Бете Вуканпвић, за кустпса 
Исидпру Савић 

Музеј града Бепграда 2020. 
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Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 150 
цртежа, прпјеката и 
архитектпнских планпва, за 
вищег кустпса Ангелину 
Банкпвић 

Музеј града Бепграда 2020. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 26 дела 
Петра Дпбрпвића, за вищег 
кустпса Данијелу Бајић 
Пбућину 

Кућа легата 2020. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 15 
предмета и архивалија, за 
музејскпг саветника Силвију 
Крејакпвић  

Бепград: 
Музеј града Бепграда – 
Завишајни музеј Земун 

2019. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 

Музеј града Бепграда – Легат 
Иве Андрића 

2019. 
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изврщеоа третмана: 100 
предмета (фптпграфије, 
архивалије, гравире, 
дневници, писма, коиге, 
цртежи), за музејскпг 
саветника Татјану Кприћанац 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 65 
цртежа Милана Злпкпвића, за 
вищег кустпса Ангелину 
Банкпвић 

Музеј града Бепграда 2019. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 40 
мпдних цртежа, за музејскпг 
саветника Драгиоу Маскарели 

Музеј примеоене уметнпсти 
Бепград 

2019. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 15 слика 
Петра Лубарде, за музејскпг 
саветника Јелену Давидпвић 

Музеј „21. пктпбар“ 2018. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 

Бепград: 
Музеј града Бепграда – 
Завишајни музеј Земун 

2018. 
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кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 35 
литпграфија, диплпма, 
фптпграфија, плаката, 
архивалија, за музејскпг 
саветника Силвију Крејакпвић  

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 60 
фптпграфија старпг Бепграда, 
за вищег кустпса Ангелину 
Банкпвић 

Музеј града Бепграда 2018. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 35 
диплпма, указа, телеграма, за 
вищег кустпса Љиљану 
Ђпрђевић 

ПТТ Музеј 2018. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 2 цртежа 
Бете Вуканпвић, за кустпса 
Евгенију Бланущу 

Нарпдни музеј у Бепграду 2018. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 

Музеј града Бепграда 2018. 
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пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 20 
планпва и прпјеката 
бепградских архитеката, за 
кустпса Ангелину Банкпвић 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 500 
разгледница старпг Бепграда, 
за кустпса Ангелину Банкпвић 

Музеј града Бепграда 2017. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 50 
литпграфија Анастаса 
Јпванпвића и 6 цртежа 
југпслпвенских аутпра, за 
кустпса Евгенију Бланущу 

Нарпдни музеј у Бепграду 2017. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 8 цртежа 
Радпмира Дамјанпвића 
Дамоана, за музејскпг 

Нарпдни музеј у Бепграду 2016. 
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саветника Гпрдану Станищић 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 20 
цртежа југпслпвенских аутпра, 
7 графика српских аутпра и 39 
цртежа Димитрија 
Аврампвића, за кустпса 
Евгенију Бланущу 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 2 цртежа 
Нпвака Радпоића, за музејскпг 
саветника Гпрдану Станищић 

Нарпдни музеј у Бепграду 2015. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 5 графика 
српских аутпра из 18. и 19. 
века, за кустпса Евгенију 
Бланущу 

Нарпдни музеј у Бепграду 2014. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-

Српскп библипфилскп друщтвп 2013. 
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рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 25 
литпграфија Анастаса 
Јпванпвића, за кплекципнара 
Срђана Стпјаншева 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 75 
цртежа Ивана Радпвића 

САНУ 2010 
. 

Члан струшнпг тима Централнпх института за кпнзервацију ангажпванпг пд стране устанпва защтите у 
Р.Србији у циљу припреме гпдищоег плана у пбласти защтите културних дпбара: 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 20 
предмета 

Музеј Никпле Тесле 2019. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 15 
предмета 

Музеј Никпле Тесле 2018. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-

Музеј града Бепграда – Збирка 
икпна Секулић 

2017. 
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рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 15 икпна, 
20 рукпписних и 20 щтампаних 
коига 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 10 
филмских плаката 

Југпслпвенска кинптека 2017. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 15 
щтампаних коига  

Адвпкатска канцеларија Гецић 2016. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 6 
диплпма на пергаменту 

Музеј града Нпвпг Сада 2016. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 66 
микрпфилмпва 

Архив САНУ 2015. 
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Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 25 
плаката 

Впјни музеј 2015. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 21 
диплпма 

Завишајни музеј Јагпдина 2014. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 7 
фптпграфија 

Истпријски музеј Срема 2014. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 30 
уметнишких дела 

Кплекција уметнишких дела Сава 
центра 

2014. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 

Медија центар Пдбрана 2014. 
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кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 5 графика 
југпслпвенских аутпра 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 20 
уметнишких дела 

Амбасада Републике Италије у 
Бепграду 

2013. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 21 
фптпграфија 

Музеј ваздухпплпвства Бепград 2013. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 20 
уметнишких дела 

Нарпдна банка Србије 2013. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 10 
цртежа 

Завишајни музеј Коажевац 2013. 
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Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 6 
предмета 

Нарпдни музеј Крущевац 2012. 

Снимаое затешенпг стаоа, 
детаљна анализа степена 
пщтећеоа на културним 
дпбрима/уметнишким делима, 
са предлпзима 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана, 
предлпг материјала, рпк 
изврщеоа третмана: 20 
цртежа 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2012. 

Струшна перипдика – Публикпвани наушни/струшни радпви: 

Лапшевић М., Јеленић М., 
„Анатпмија лета“ 

Бепград: 
Музеј ваздухпплпвства 

2018. 

Јеленић М., Кпнзервација 
диплпме Тадије 
Спндермајера“ 

Бепград:  
НАВПЈ, Музеј науке и технике 

2017. 

Јеленић М., „Међунарпдни 
курс кпнзервације јапанскпг 
папира“ 

Бепград:  
ГЛАСНИК 39, Друщтвп 
кпнзерватпра Србије 

2015. 

Jelenid M., Striber J., Perovid 
Ivovid S., „The application of 
laser cleaning in paper 
conservation“ 

Загреб:  
Vjesnik bibliotekara Hrvatske,  

Vol. 58 No. 3/4, 187-192. 

2014. 

Каталпзи са излпжби прганизпваних накпн успещнп реализпваних кпнзерватпрскп-рестауратпрских 
прпјеката: 

Банкпвић А., Вуксанпвић-
Мацура З., „Ствараое 
мпдернпг Бепграда: пд 1815. 
дп 1864. из збирке Музеја 
града Бепграда“ 

Бепград: 
 Музеј града Бепграда 

2019. 

Вуксанпвић-Мацура З., 
Банкпвић А., „Мере града: 
карте и планпви из Збирке за 

Бепград:  
Музеј града Бепграда 

2018. 
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архитектуру и урбанизам 
Музеја града Бепграда“ 

Лажетић П., Кплп А., „Српска 
авијатика у Великпм рату: 
1914-1918“ 

Бепград: 
Музеј ваздухпплпвства 

2017. 

Кплпније и симппзијуми: 

Ликпвна кплпнија „Српска 
авијатика у Великпм рату 
виђена пшима сликара“ 

Бепград: 
Музеј ваздухпплпвства 

2017. 

Ангажпваое на ппслпвима пкп припрема следећих излпжби: 

„Миле Грпзданић“ Галерија Хапс 2014. 

„Зпран Мущиш“ Галерија Хапс 2014. 

„Лпран Пкрпглиц“ Галерија Хапс 2014. 

„Јпана Вижоевске Дпмаоске“ Галерија Хапс 2014. 

„Тафил Муспвић“ Галерија Хапс 2014. 

„Владимир Лалић“ Галерија Хапс 2013. 

„Весна Гплубпвић“ Галерија Хапс 2013. 

 
 

II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

6. Стручнп-прпфесипнални дппринпс 
 

 аутпр/кпаутпр уметнишкпг прпјекта или сарадник на уметнишкпм прпјекту,  

 аутпр/кпаутпр елабпрата или студије, рукпвпдилац или сарадник на наушнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

 ушещће у раду жирија, 

 награде и признаоа за уметнишки, струшни, наушни или педагпщки рад, 

 и други садржаји прпписани ппщтим актпм факултета. 

Референца Где Када 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Кпнзервација предмета за 
пптребе реализације нпве 
сталне ппставке Нарпднпг 
музеја у Лескпвцу 

Нарпдни Музеј Лескпвац 2020. 

Сарадник на уметнишкпм Бепград: 2019. 
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прпјекту:  
Банкпвић А., Вуксанпвић-
Мацура З., „Ствараое 
мпдернпг Бепграда: пд 1815. 
дп 1864. из збирке Музеја 
града Бепграда“ 

 Музеј града Бепграда 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Кпнзервација предмета за 
пптребе реализације нпве 
сталне ппставке Нарпднпг 
музеја у Бепграду 

Бепград: 
Нарпдни музеј у Бепграду 

2019. 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Вуксанпвић-Мацура З., 
Банкпвић А., „Мере града: 
карте и планпви из Збирке за 
архитектуру и урбанизам 
Музеја града Бепграда“ 

Бепград:  
Музеј града Бепграда 

2018. 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Кпнзервација предмета за 
пптребе реализације 
привремене излпжбе „Слика 
грађанскпг друщтва“, аутпра 
Евгеније Блануще  

Бепград: 
Нарпдни музеј у Бепграду, 

Медија центар Пдбрана 

08.09-21.10.2017. 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Лажетић П., Кплп А., „Српска 
авијатика у Великпм рату: 
1914-1918“ 

Бепград: 
Музеј ваздухпплпвства 

2017. 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Кпнзервација предмета за 
пптребе реализације 
привремене излпжбе 
„Димитрије Аврампвић“, 
аутпра Евгеније Блануще и 
Петра Петрпвића 

Бепград: 
Нарпдни музеј у Бепграду, 

Музеј града Бепграда 

18.02 – 03.05.2016. 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Кпнзервација предмета за 
пптребе реализације 
привремене излпжбе „Кад су 
жене биле грађанке“, аутпра 

Бепград: 
Нарпдни музеј у Бепграду, 

Медија центар Пдбрана 

11.02-17.03.2016. 
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Гпрдане Станищић 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Кпнзервација предмета за 
пптребе реализације 
привремене излпжбе 
„Рубенспви кругпви“, аутпра 
Јелене Дергенц 

Бепград: 
Нарпдни музеј у Бепграду, 

Нпви Сад: 
Галерија Матице српске 

10.05.-05.07.2015. 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Кпнзервација предмета за 
пптребе реализације 
привремене излпжбе „Гпвпр 
крста“, аутпра Натаще 
Церпвић 

Бепград: 
Нарпдни музеј у Бепграду 

24.07-31.08.2014. 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Кпнзервација предмета за 
пптребе реализације 
привремене излпжбе 
„Извпри културе – 
литпграфије Анастаса 
Јпванпвића“, аутпра Срђана В. 
Стпјаншева, Петра Ђинпвића 

Бепград: 
Галерија РТС 

30.01-23.02.2014. 

Кпаутпр излпжбе: 
„Protection of heritage in 
Serbia“ 

Стразбур: 
Еврппски парламент 

2013. 

Дпбитник захвалнице у знак 
ппдрщке за реализацију 
излпжбе „Лабпратприја 
великана – наслеђе српске 
хемије“ 

Универзитет у Бепграду: 
Хемијски факултет 

03.12.2013. 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Кпнзервација предмета за 
пптребе реализације 
привремене излпжбе 
„Лабпратприја великана – 
наслеђе српске хемије“, 
аутпра Јасминке Кпрплије, 
Игпра Матијащевића, Данице 
Стпјиљкпвић, Зпране 
Ђпрђевић 

Бепград: 
Галерија науке и технике 

САНУ 

05.11-03.12.2013. 
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Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Кпнзервација предмета за 
пптребе реализације 
привремене излпжбе 
„Лазар Впзаревић“, аутпра 
Бпрке Бпжпвић 

Бепград: 
Галерија Хапс 

02.10-02.11.2012. 

Сарадник на уметнишкпм 
прпјекту:  
Кпнзервација предмета за 
пптребе реализације 
привремене излпжбе 
„Иван Радпвић“, аутпра 
Јелене Межински 
Милпванпвић 

Бепград: 
Галерија Хапс 

2011. 

Ушещће на Еврппскпј Нпћи 
музеја  

Музеј ваздухпплпвства 
Бепград 

2015-2019. 

Дани еврппске бащтине Музеј ваздухпплпвства 
Бепград 

2015-2019. 

Дани еврппске бащтине Завишајни музеј Рума 2009. 
 

 

  

 7. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 
 

 ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, уметнишким, пднпснп 
струшним прганизацијама, институцијама пд јавнпг знашаја, културним и наушним 
институцијама и др; 

 ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве 
(ушещће у раду струшних и управљашких тела факултета и универзитета). 

 Члан ДКС-а, ICOM, ICCROM 

 Гостујуће предавање у оквиру радионице „Примена науке у конзервацији папира и 

фотографије“ у Пекингу на тему „Представљање установа заштите културног 

наслеђа у Р.Србији, са акцентом на област конзервације по типу материјала“, 2018. 

 Гостујућа предавања у Техно Арт школи у Београду на тему „Конзервација папира“ 

и „Превентивна конзервација“, у периоду од 2011-2018. 

 Гостујуће предавање на курсу „Управљање збиркама“ у организацији Америчке 

амбасаде и Централног института за конзервацију, на тему „Конзервација и 

рестаурација предмета на папирном носиоцу“, 2013. 

 Гостујуће предавање у оквиру радионице „Превентивна конзервација уметничких 

дела на папиру“ у оргнаизацији Централног института за конзервацију и Музејског 

документационог центра у Загребу, са професором Желимиром Ласлом, 2013. 
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8. Сарадоа са другим виспкпшкплским, научнпистраживачким, 
пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи и 
инпстранству  
 

 мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др; 
 ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама. 

Институција Где Када 

1.     

2.   

3.   
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Образац 3 
 

Извештај кпмисије 
(пвај пбразац пппуоавају чланпви Кпмисије) 

 

 

 

● Извещтај кпмисије п пријављеним кандидатима за избпр у зваое мпра садржати све тражене 

елементе за избпр у зваое, кпји мпрају бити пбразлпжени. Образлпжеое се пище за све пријављене 

ушеснике кпнкурса при шему се у пбзир узима све щтп је прпписанп: 

Закпнпм п виспкпм пбразпваоу,  

Минималним услпвима за избпр у зваоа наставника на универзитету,  

Правилникпм п јединственим минималним услпвима за избпр у зваоа наставника Универзитета 

уметнпсти у Бепграду,  

Статутпм Факултетаи другим ппштим актпм Факултета. 
● Ппсебнп се издваја пбразлпжеое за кандидата кпга кпмисија предлаже за избпр и у оему 

се навпде разлпзи збпг кпјих се кпмисија ппредељује за тпг кандидата. 
● Образлпжеое пптписују сви шланпви кпмисије. 
● Укпликп шлан кпмисије има разлишитп мищљеое, пище пдвпјенп пбразлпжеое. 
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1. Оцена резултата наставнпг рада кандидата  
(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 4. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● искуствп у педагпщкпм раду са студентима; 

● пцена педагпщкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг перипда; 

● резултати у развпју уметнишкп-наставнпг, пднпснп наушнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 

● ментпрствп на заврщним радпвима на свим нивпима студија); 

● ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва на свим нивпима студија; 

● знашајни резултати студената у бављеоу уметнишким, пднпснп наушним радпм;  

● пцена приступнпг предаваоа укпликп је кпнкурспм захтеванп. 
 
Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити резултате наставнпг рада кандидата пд првпг избпра у 

наставнишкп зваое 

Кандидат Милпщ Јеленић нема претхпднп искуствп у настави кпнзервације и рестаурације на Универзитету кап 

наставник. У ппступку избпра у зваое дпцента за ужу уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација пдржап је 

приступнп предаваое, у складу са Правилникпм п извпђеоу приступнпг предаваоа, дана 10. 4. 2021. гпдине са 

ппшеткпм у 11:13 шаспва, у Амфитеатру Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду, у улици Краља Петра 4. Тема 

приступнпг предаваоа: „Савремени приступ структуралнпј кпнзервацији щтафелајне слике са пбразлпжеоем избпра 

метпда и материјала (примери из наведених референци)“. Излагаое кандидата у трајаоу пд 26 минута је пратила 

презентација (PowerPoint). Кпмисија је пдслущала предаваое и вреднпвала га према следећим критеријумима: 

припрема предаваоа (пбухват задате теме), структура и квалитет садржаја предаваоа (репрезентативнпст пдабраних 

примера, упптреба струшне терминплпгије), дидактишкп-метпдишки аспект извпђеоа предаваоа, кап и избпр 

преппрушене литературе.КпнашнапценаприступнпгпредаваоакандидатапдстранеКпмисијеје 6,3.  

 

2.Оцена резултата уметничкпг, пднпснп научнп-истраживачкпг рада 

(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 5 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

 

Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити репрезентативне референце пд знашаја за избпр у пдгпварајуће 

зваое. 
 

На Кпнкурс за наставника у зваоу дпцента за уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација, предмети: Кпнзервација и 

рестаурација щтафелајних слика 1 и Кпнзервација и рестаурација щтафелајних слика - Мастер, кандидат Милпщ 

Јеленић прилпжип је дпкуметацију п пбавезним и избпрним услпвима кпје предвиђа кпнкурс за избпр у зваое дпцента. 

Кпмисија је ппсебнп кап репрезентативне издвпјила референце кпје се пднпсе на кпнзервацију и рестаурацију 

щтафелајних слика. 

 

Кандидат на кпнкурсу, Милпщ Јеленић је рпђен у Бепграду 25. 1. 1985. гпдине. Мастер студије (5+0) је заврщип 2009. 

гпдине на Факултету примеоених уметнпсти у Бепграду са прпсешнпм пценпм 8,66 и стекап зваое Диплпмирани 

графишар рестауратпр. Од 1. 7. - 1. 12. 2009. гпдине вплпнтира у Нарпднпј библиптеци Србије, у Одељеоу за защтиту, 

кпнзервацију и рестаурацију. У Атељеу за кпнзервацију слика Нарпднпг музеја у Бепграду вплпнтира пд децембра 2009. 

дп септембра 2010. гпдине. Приправнишки стаж реализује у Ахиву Југпславије, Лабпратприји за кпнзервацију и 

рестаурацију у перипду пд 1. 8. 2010. дп 1. 8. 2011. гпдине. Државни испит пплаже 23. 11. 2011. гпдине у Нарпднпј 

библиптеци Србије и стише зваое Кпнзерватпр. Државни испит за вище зваое пплаже у Нарпднпм музеју у Бепграду 22. 

5. 2019. гпдине и стише зваое Вищи кпнзерватпр. Кап сарадник кпнзерватпр ради за: САНУ (2009), Галерију Хапс (2010-), 

ЦИК у Бепграду, Атеље за кпнзервацију слика на платну, папиру и дрвету (2012-19), Српскп библипфилскп друщтвп 

(2012-20), Нарпдни музеј у Бепграду (2014-19), Атеље АRACHNE (2016-), ППТ музеј (2016-2019), Музеј града Бепграда 
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(2016-), Арте галерију (2018-), Музеј „21. пктпбар“ (2018-). У Музеју ваздухпплпвства ради кап кпнзерватпр пд 2014. 

гпдине, а у зваоу вищи кпнзерватпр пд 2019. гпдине. 

 

У пквиру рада на кпнзервацији и рестаурацији щтафелајних слика, у репрезентативне референце се мпгу уврстити 

радпви на сликама Петра Лубарде рађене на картпну из кплекције слика Музеја „21. пктпбар“(реф. 1-5, 106-110, 257-

261) у перипду пд 2019. дп 2021. гпдине. У пквиру вплпнтерскпг стажа пд 2009. дп 2010. гпдине у Нарпднпм музеју у 

Бепграду ушествпвап је у кпнзервацији кппија фресака и икпна за пптребе излагаоа. Кандидат је навеп да је тпкпм 

ангажпваоа при Атељеу за кпнзервацију и рестаурацију слика на платну, папиру и дрвету Централнпг института за 

кпнзервацију у Бепграду, кап и за велики брпј устанпва защтите у Р. Србији, израдип детаљну дпкументацију затешенпг 

стаоа брпјних уметнишких дела/ културних дпбара, са предлпгпм кпнзерватпрскп-рестауратпрских интервенција. 

 

 

3. Оцена стручнп-прпфесипналнпг дппринпса 

      (даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 6. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши 

пп кандидату) 

● аутпр/кпаутпр уметнишкпг прпјекта или сарадник на уметнишкпм прпјекту, аутпр/кпаутпр елабпрата или 

студије, рукпвпдилац или сарадник на наушнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

● ушещће у радужирија; 

● награде и признаоа за уметнишки, струшни, наушни или педагпщки рад; 

● и других садржаја прпписаних ппщтим актпм факултета. 
 

Кпмисија је у пвпм пдељку извещтаја анализирала прилпжене референце кандидата везаних за кпнзервацију и 

рестаурацију материјала и уметнишких техника кпје не спадају у пбласт кпнзервације и рестаурације щтафелајне слике. 

 

Милпщ Јеленић је дпкументпвап брпјне кпнзерватпрскп-рестауратпрске интервенције на делима на папирнпм нпсипцу 

(графике, цртежи, фптпграфије, архивалије). На пснпву увида у предату кпнзерватпрскп-рестауратпрску дпкументацију 

Кпмисија кпнстатује да је кандидат Милпщ Јеленић ппсебнп прјентисан на кпнзервацију и рестаурацију уметнишких и 

архивских дела на папиру и фптпграфија. Квалитет рада кандидата се пгледа у сарадои са знашајним институцијама 

културе кпје су га ангажпвале за ппслпве кпнзервације и рестаурације (Музеј примеоене уметнпсти у Бепграду, Музеј 

„21. Октпбар“, Музеј града Бепграда, Нарпдни музеј Лескпвац, ПTTMузеј, Музеј града Бепграда, Легат Иве Андрића, 

Музеј Никпле Тесле, Нарпдни музеј у Бепграду, Музеј града Бепграда, Завишајни музеј Земун, Педагпщки музеј, 

Југпслпвенска кинптека, Музеј града Нпвпг Сада, Впјни музеј, Архив САНУ, Завишајни музеј Јагпдина, Медија центар 

„ОДБРАНА“, Музеј Срема, Српскп библипфилскп друщтвп, Завишајни музеј Коажевац, Музеј ваздухпплпвства Бепград, 

Галерија „Лазар Впзаревић“ Сремска Митрпвица, Нарпдни музеј Крущевац).  

 

Кандидат је аутпр три публикпвана рада на тему кпнзервације и рестаурације папира: „Кпнзервација диплпме Тадије 

Спндермајера“, „Међунарпдни курс кпнзервације јапанскпг папира“, „Theapplicationoflasercleaninginpaperconservation“, 

а кпаутпр на раду „Анатпмија лета“. Кпаутпрјеизлпжбе „Protection of heritage in Serbia“ уЕврппскпмпарламенту. 

 

Кандидат је пдржап некпликп предаваоа п кпнзерватпрскпј пракси и метпдплпгији на примерима уметнишких дела на 

папиру: у пквиру радипнице „Примена науке у кпнзервацији папира и фптпграфије“ у Пекингу на тему „Представљаое 

устанпва защтите културнпг наслеђа у Р. Србији, са акцентпм на пбласт кпнзервације пп типу материјала“, 2018; у Технп 

Арт щкпли у Бепграду на тему „Кпнзервација папира“ и „Превентивна кпнзервација“, у перипду пд 2011 дп 2018 гпдине; 

гпстујуће предаваое на курсу „Управљаое збиркама“ у прганизацији Америшке амбасаде и Централнпг института за 

кпнзервацију, на тему „Кпнзервација и рестаурација предмета на папирнпм нпсипцу“, 2013; у пквиру радипнице 

„Превентивна кпнзервација уметнишких дела на папиру“ у прганизацији Централнпг института за кпнзервацију и 

Музејскпг дпкументаципнпг центра у Загребу, са прпфеспрпм Желимирпм Ласлпм, 2013. 
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4. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 

(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 7 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, уметнишким, пднпснп струшним прганизацијама, 

институцијама пд јавнпг знашаја, културним и наушниминституцијама и др; 

● ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве (ушещће у раду струшних и 

управљашких тела факултета и универзитета). 
 

Кандидат је у перипду пд 2013. дп 2014. гпдине ушествпвап у припремама седам излпжби у Галерији Хапс. Дпбитник је 

захвалнице у знак ппдрщке за реализацију излпжбе „Лабпратприја великана – наслеђе српске хемије“.  Ушествпвап је 

на Еврппскпј Нпћи музеја, кап и Данима еврппске бащтине у перипду пд 2015. дп 2019. гпдине. 

ШланјеДрущтвакпнзерватпраСрбије, ICOM-а, ICCROM-а.  

 

 

5.Оцена сарадое кандидата са другим виспкпшкплским, научнп-

истраживачким, пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи 

и инпстранству 

(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 8 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др; 

● ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама. 
 

Кандидат Милпщ Јеленић је ушествпвап кап стипендиста на две радипнице „Conservationofjapanesepaper“, кпју је 

прганизпвапICCROM-а и NRICPT-а, Тпкип, Јапан, 2014. и „ScientificApproachestoPaperandPhotographConservation“, у 

прганизацији ICC, Пекинг, Кина, 2018. Ушесник је и семинара „Струшни семинар п примени ласера у кпнзерватпрскп-

рестауратпрскпј защтити сппменика културе“, Ппмпрски и ппвијесни музеј хрватскпг примпрја, Ријека, Хрватска, 2014.  
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1. Бипграфски ппдаци п кандидатима 
 (Пппуоава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Немаоа Смичиклас 

Местп и датум рпђеоa  Бепград 16.04.1971. 

Адреса  Кестенпва 7, 11000 Бепград 

Телефпн  0606660355 

E-mail адреса  nemanja.smiciklas@gmail.com 

  
 
 
 

2. Ппдаци п шкплпваоу 
  

Оснпвне студије 1996. Факултет примеоених уметнпсти у Бепграду, 
диплпмирани сликар примеоене уметнпсти – рестауратпр. 

Мастер 1996. Факултет примеоених уметнпсти у Бепграду, мастер 
сликар примеоене уметнпсти – рестауратпр. 

Специјализација   

Магистратура   

Дпктпрат Уписап прву гпдину трећег циклуса, дпктпрских студија на 
Еврппскпм универзитету Брчкп дистрикт, БиХ, на педагпшкпм 
факултету, студијски прпграм Педагпгија, шкплске 2018/2019. 
гпдине.  

Усавршаваоа у земљи и 
инпстранству 

 2011. „Кпнзерватпрска дпкументација“ прганизација 
ИСЦР и ЦИК у пквиру ппдршке Владе Италије у псниванју 
ЦИК-а. Прпстприје ЦИК-а. 21.02. – 04.03.2011. гпдине. 

  2008. „Кпнзервација мпзаика из Нарпднпг музеја у 
Зајечару – курс стручнпг усавршаваоа“, прганизација 
Нарпдни музеј у Бепграду у сарадои са Виспким 
институтпм за кпнзервацију и рестаурацију у Риму, 
Италија и Нарпдним музејпм „Зајечар“ у Зајечару, 
септембар – децембар 2008. гпдине. 

 2006. „BAYERISCHE HOSPITATIONS PROGRAMM FÜR 
FACHKRÄFTE AUS EUROPÄISCHEN MUSEEN, ARCHIVEN UND 

Образац 2 
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BIBLIOTHEKEN“. Размена стручоака између баварске и 
Србије. 

 2004.  „Кпнзервација античких мпзаика“, прганизација 
Нарпдни музеј у Бепграду, Одељеое за превентивну 
заштиту Дијана у сарадои са Музејпм антике Арла и 
Прпвансе, Француска. 

 2004. Стручни курс „Маркетинг у пбласти културе“ у 
прганизацији Ректпрата универзитета уметнпсти у 
Бепграду, мај 2004. гпдине.  

 2004. Учешће на ликпвнпј кплпнији „Власина 2004.“ 
 1998. Завршип стручни испит у Републичкпм завпду за 

заштиту сппменика културе Бепград, кпд ментпра 
прпфеспра Милпрада Медића са темпм „Скидаое 
зидних слика техникпм Di Staco“.   

 

Страни  језици  Енглески језик 

 
 
НАПОМЕНА: Укпликп је кандидат завршип студије у инпстранству, у пдгпварајуће ппље 
унети брпј и датум акта п признаваоу стране виспкпшкплске исправе и назив пргана кпји је 
извршип признаваое 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

3. Ппдаци п заппслеоу 
  
 
   
Рад на факултету 

 (Дпсадашои избпри у зваое наставника универзитета)  

Зваое наставника Назив факултета пд –  дп 

1. Није радип на Факултету 
примеоених уметнпсти у 
Бепграду 

    

2.     

3.     
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Рад ван факултета  

 (На кпјим  радним местима, у кпјим институцијама пднпснп другим  прганизаципним  
фпрмама и у кпм перипду  је кандидат бип ангажпван) 

Раднп местп Где пд –  дп 

1. Кпнзерватпр рестауратпр, 
саветник 

Републички завпд за заштиту сппменика 
културе, Бепград 

 2009. – 2019. 

2. Предавач за предмет 
Метпдика наставе 
ликпвне културе. 

Еврппски универзитет Брчкп дистрикт, 
БиХ, Педагпшки факултет. 

 2018/2021. 

3. Предавач за предмет        
Оцеоиваое и 
вреднпваое ученичкпг 
дпстигнућа. 

Еврппски универзитет Брчкп дистрикт, 
БиХ, Педагпшки факултет. 

 2018/2021. 

4. Предавач за предмет 
Графика и визуелне 
кпмуникације  

Еврппски универзитет Брчкп дистрикт, 
БиХ, Технички факултет – Архитектура / 
Сапбраћајни факултет. 

 2018/2021. 

5. Предавач за предмет 
Графичке метпде 

Еврппски универзитет Брчкп дистрикт, 
БиХ, Технички факултет – Гепграфија. 

2018/2021. 

6. Предавач за предмет 
Ликпвне фпрме 

Еврппски универзитет Брчкп дистрикт, 
БиХ, Технички факултет – Архитектура 

2018/2021. 

7. Предавач за предмет 
Креативне радипнице 

Еврппски универзитет Брчкп дистрикт, 
БиХ, Педагпшки факултет. 

2018/2021. 

8. Предавач за предмет 
Вајаое 

Еврппски универзитет Брчкп дистрикт, 
БиХ, Педагпшки факултет. 

2020/2021. 

9. Предавач за предмет 
Кплажне технике у 
сликарству 

Еврппски универзитет Брчкп дистрикт, 
БиХ, Педагпшки факултет. 

2020/2021. 

10. Предавач за предмет 
Ликпвне технике и 
ппступци 

Еврппски универзитет Брчкп дистрикт, 
БиХ, Педагпшки факултет. 

2020/2021. 

11. Предавач за предмет 
Оснпви ликпвне културе 

Еврппски универзитет Брчкп дистрикт, 
БиХ, Педагпшки факултет. 

2020/2021. 

12. Предавач за предмет 
Метпдика наставе 
ликпвне културе. 

Виспкпшкплска устанпва Еврппски 
универзитет „Калпс“, Тузла, БиХ, 
Педагпшки факултет 

2018/2021. 

13. Предавач за предмет        
Оцеоиваое и 

Виспкпшкплска устанпва Еврппски 
универзитет „Калпс“, Тузла, БиХ, 

2018/2019. 
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вреднпваое ученичкпг 
дпстигнућа. 

Педагпшки факултет 

14. Кпнзерватпр рестауратпр, 
Виши стручни сарадник 

Републички завпд за заштиту сппменика 
културе, Бепград 

2002. – 2009. 

15. Арт директпр ММА Агенција за адвертајзинг 1998. – 2000. 

16. Кпнзерватпр рестауратпр, 
Млађи стручни сарадник 

Републички завпд за заштиту сппменика 
културе, Бепград 

1997. – 1999. 

17. Сппљни сарадник Републички завпд за заштиту сппменика 
културе, Бепград 

1994. – 1997. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Ппдаци п наставнпм раду 
  
 

4.1. искуствп у педагпшкпм раду са студентима; 
4.2. пцена педагпшкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг 
перипда; 
4.3. резултати у развпју уметничкп-наставнпг, пднпснп научнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 
4.4. ментпрствп на завршним радпвима на свим нивпима студија.  
4.5. учешће у кпмисијама за пдбрану завршних радпва на свим нивпима студија; 
4.6. значајни резултати студената у бављеоу уметничким, пднпснп научним радпм кпји су пстварени ппд 
ментпрствпм и уз ппмпћ кандидата. 
4.7. приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране кпмисије (важи за 
зваое дпцента) 

4.1. Кап предавач замена пд 2016. дп 2018. а пд шкплске2018/2019. гпдине кап предавач пп 
угпвпру, предаје на Еврппскпм универзитету Брчкп дистрикт и Виспкпшкплскпј устанпви 
Еврппскпм универзитету „Калпс“ ,Тузла на Педагпшкпм и Техничкпм факултету на студијским 
прпграмима Архитектура, Гепграфија, Васпитач предшкплских устанпва, Разредна настава 
ппшти смер, Разредна настава са дефектплпгијпм и Разредна настава са ликпвнпм културпм 
предмете Метпдика наставе ликпвне културе, Оцеоиваое и вреднпваое ученичкпг 
дпстигнућа, Графика и визуелне кпмуникације, Ликпвне фпрме, Креативне радипнице, 
Графичке метпде, Вајаое, Оснпви ликпвне културе, Ликпвне технике и ппступци и Кплажне 
технике у сликарству. На пбе Виспкпшкплске устанпве се спрпвпди настава I, II и III циклуса 
студија. 
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4.2. 

4.3. Већи брпј практичнп изведених дела ликпвнпг стваралаштва и графичкпг дизајна у пквиру 
предаваоа на Еврппскпм универзитету Брчкп дистрикт и Виспкпшкплскпј устанпви Еврппскпм 
универзитету „Калпс“ ,Тузла на Педагпшкпм и Техничкпм факултету на студијским прпграмима 
Архитектура, Гепграфија, Васпитач предшкплских устанпва, Разредна настава ппшти смер, 
Разредна настава са дефектплпгијпм крпз предмете Метпдика наставе ликпвне културе, 
Графика и визуелне кпмуникације, Ликпвне фпрме, Креативне радипнице, Графичке метпде 
Вајаое, Оснпви ликпвне културе, Ликпвне технике и ппступци и Кплажне технике у сликарству. 

4.4. 

4.5. 

4.6. Впђеое студената Факултета примеоених уметнпсти и дизајна, студената из инпстранства 
и ученике средоих уметничких шкпла на терене у пквиру реализације прпјеката 
кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва Републичкпг завпда за заштиту сппменика културе, и 
тп: 
 

 2019. гпдине у пквиру превентивних радпва на нпвппткривенпм мпзаику са 
археплпшкпг лпкалитета Глацпв салаш, пбука студената археплпгије из Аустралије и 
Србије. 

 2017.гпдине у пквиру кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на мпзаицима из 
Баптистеријума на археплпшкпм налазишту Царичин град кпд Лебана. 

 2015. и 2016. гпдине кпнзерватпрскп рестауратпрска пбука студената из Америке у 
пквиру радпва на фрагментима мпзаика из Царске палате, археплпшки лпкалитет 
Сирмиум, у прпстпријама Завпда за заштиту сппменика културе Сремска Митрпвица 

 2014. 2015. и 2016. гпдине у пквиру кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
мпзаицима на археплпшкпм лпкалитету Медијана кпд Ниша 

 2012. и 2013. гпдине у пквиру кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на мпзаицима из 
Царске палате , лпкалитет А1 , Сирмијум. 

 2010. гпдине у пквиру кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на мпзаику из Кнез 
Михаилпве улице,Бепград. 

 2010. гпдине у пквиру кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на зиднпј слици и 
мпзаику Миће Ппппвића и Лазе Впзаревића у Дпму пмладине Бепград.  
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 2006. 2007. и 2008. гпдине у пквиру кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
престпним икпнама из цркве Св. Никпле манастира Шатпроа. 
 

 

  
 
 
 

5. Ппдаци п уметничкпм, пднпснп научнпистраживачкпм раду 
  
 

Списак  изведених, излпжених, снимљених, реализпваних, пбјављених дела/радпва- 
референце 

 За ппље уметнпсти: 
Репрезентативне референце пп категпријама прпписане су Стандардима за акредитацију студијских 
прпграма. 

 За ппље науке: 
Научни радпви пбележавају се и вреднују на пснпву важеће категпризације часпписа за избпр у 
научнпистраживачкп зваое из Правилника п ппступку и начину вреднпваоа и кватитативнпм исказиваоу 
научнпситраживачких резултата истраживача. 

Референца Где Када 

1. Заменик рукпвпдипца кпнзерватпрскп рестауратпрских 
радпва на фрагментима фресака на археплпшкпм 
налазишту Ђурине Ћелије кпд Тпппле 

Ђурине ћелије кпд 
Тпппле 

2020. 

2. Рукпвпдилац истраживачких радпва на фрескп сликарству 
манастира Жича 

Манастир Жича 2020. 

3. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
три фрагмента мпзаика из Епискппске базилике на 
археплпшкпм налазишту Царичин град кпд Лебана.   

 

 Царичин град кпд 
Лебана. 

 2019. 

4. Кпнзерватпрски надзпр тпкпм археплпшких истраживаоа 
на археплпшкпм налазишту Глацпв салаш и превентивни 
кпнзерватпрскп рестауратпрски радпви на нпвппткривеним 
мпзаицима. 

 Глацпв салаш, 
Сремска 
Митрпвица. 

 2019. 

5. Учешће у прганизаципнпм пдбпру међунарпдне 
кпнференције SEE Mosaic пдржане у пктпбру 2019. гпдине у 
Зајечару. 

 

 Бепград, Зајечар.  2019. 

6. Кпнзерватпрскп рестауратпрски радпви на зиднпм 
сликарству плтара катпликпна, Манастир Хиландар. 

Света Гпра, Грчка 2019. 

7. Кпнзерватпрскп рестауратпрски радпви на штафелајнпм 
сликарству у атељеу „Фпндације академика Милпрада Бате 
Михаилпвића“, Бепград Прекп 50 слика на платну махпм 
мпдерне уметнпсти и већих фпрмата пд аутпра Милпрад Бата 
Михаилпвић, Шуманпвић, Петар Омчикус, Кпса Бпкшан, 
Величкпвић, Дамоан, Кплесоикпв, Радпмир Рељић, Бприс 

Бепград 2013/2021 
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Пастухпв, Петар Дпбрпвић, Жељкп Тпншић, Лубарда и други.  

8. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
три фрагмента мпзаика из Епискппске базилике на 
археплпшкпм налазишту Царичин град кпд Лебана.   

 

 Царичин град кпд 
Лебана. 

 2018. 

9. Чишћеое и кпнзервација зидне слике са представпм 
Бпгпрпдице Трпјеручице у прпскинитару на прилазнпм путу 
ка манастиру Хиландар. 

Света Гпра, Грчка 2018. 

10. Члан  стручнпг тима за израду стратегије кпнзерватпрскп 
рестауратпрских активнпсти на археплпшкпм налазишту 
Царичин Град.  

Лебане, Бепград 2018. 

11. Члан кпмисије за пријем кпнзерватпрскп рестауратпрских 
радпва на зиднпм сликарству у манастиру Спппћани. 

 
12. Члан кпмисије за пријем кпнзерватпрскп рестауратпрских 

радпва на зиднпм сликарству у манастиру Грачаница. 
 
13. Члан кпмисије за пријем кпнзерватпрскп рестауратпрских 

радпва на зиднпм сликарству у манастиру Студеница. 
 
14. Члан кпмисије за пријем кпнзерватпрскп рестауратпрских 

радпва на каменпј пластици на археплпшкпм налазишту 
Царичин град. 

 

Различите лпкације 2018. 

15. Припрема и реализација публикације ДКС радипнице на 
тему ``Археплпшка налазишта са мпзаицима``11.09-
16.09.2017.  ппд називпм „Преппруке за чуваое и 
пдржаваое мпзаика“ Публикација је у свету јединствен 
свепбухватан приручник кпји садржи све неппхпдне 
преппруке за све пне кпји се збпг прирпде ппсла налазе у 
неппсреднпм дпдиру са мпзаицима. Предвиђена је за 
архитекте, археплпге, кустпсе музеја, чуваре лпкалитета, 
али и стручоаке кпнзерватпре рестауратпре. Незапбилазнп 
је штивп за све кпје мпзаик и оегпвп пчуваое занима. 
Двпјезичнп издаое српскп – енглески. 
 

Бепград, Зајечар 2018. 

16. Припрема и реализација две публикације п кпнзервацији и 
рестаурацији мпзаика са археплпшкпг налазишта Медијана 
у издаоу Републичкпг завпда за заштиту сппменика 
културе Бепград.  „Медијана – Стибадијум А“ и „Медијана – 
Христпв мпнпграм“.  Обе публикације садрже истпријску 
анализу дела и детаљан ппис кпнзерватпрскп 
рестауратпрскпг прпцеса. Писане и за пбичнпг читапца, али 
и за стручоаке кпнзерватпре рестауратпре пне су прве две 
такве публикације кпје заппчиоу серију кпја ће пратити 
изведене радпве на кпнзервацији и рестаурацији мпзаика 

Бепград, Ниш 2018. 
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на археплпшкпм налазишту Медијана. Двпјезичнп издаое 
српскп – енглески. 
 

17. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
мпзаику из Крстипнице на археплпшкпм налазишту 
Царичин град кпд Лебана.   

 

 Царичин град кпд 
Лебана. 

 2017. 

18. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
фрагментима мпзаика са археплпшкпг налазишта Феликс 
Рпмулијана кпд Зајечара. 

 

 Зајечар, Бепград.  2017. 

19. Припрема и реализација ДКС радипнице на тему 
``Археплпшка налазишта са мпзаицима``11.09-16.09.2017. 
Представљаое кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
мпзаицима Републичкпг завпда за заштиту сппменика 
културе у три предаваоа и припрема текстпва за 
приручник/публикацију на исту тему. 

Зајечар, Бепград. 2017. 

20. Учешће у стручнпм скупу „SEE Mosaics“у Пули пд 03.10.-
06.10.2017. са радпвима на тему „Кпнзервација и 
рестаурација керамичкпг мпзаика из пснпвне шкпле у 
Обренпвцу“, и „Кпнзервација и рестаурација мпзаика са 
Христпвим мпнпгрампм са археплпшкпг налазишта 
Медијана, Ниш“. Немаоа Смичиклас, Маријана Прптић. 

Пула, Хрватска 2017. 

21. Учешће на ``13th ICCM Conference Conservation of Mosaics 
Barcelona, October 2017``, са ппстерима на тему 
кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на мпзаицима у 
Србији. 

Барселпна, 
Шпанија 

2017. 

22. Учешће на кпнференцији ``Фпрум п културнпм наслеђу 
16+1 Сарадоа између Кине и земаља Централне и Истпчне 
Еврппе``, са предаваоем на тему кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на мпзаицима у Србији. 

Бепград 2017. 

23. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на in 
situ мпзаику из прилазнпг трема ка термама са 
археплпшкпг налазишта Медијана кпд Ниша. 

 

 Ниш  2016. 

24. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
мпзаику Виле са кпнхама са археплпшкпг налазишта 
Медијана кпд Ниша. 

 

 Ниш  2016. 

25. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
фрагментима мпзаика са археплпшкпг налазишта Феликс 
Рпмулијана кпд Зајечара. 

 

 Зајечар, Бепград  2016. 

26. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
зидним сликама из Пазарске цркве у Пирпту. 

 Пирпт  2016. 
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27. Предаваое „COREDO Cons & Pros„ на међунарпднпм скупу 
SEE Mosaics у Охриду, Македпнија, Немаоа Смичиклас, 
Впјин Никплић 

Охрид, Македпнија 2016. 

28. Предаваое „Mediana – in situ obstacles„ на међунарпднпм 
скупу SEE Mosaics у Охриду, Македпнија, Немаоа 
Смичиклас, Маријана Прптић. 

Охрид, Македпнија 2016. 

29. Едукативна радипница за студенте из Америке за 
кпнзерватпрскп рестауратпрски третман мпзаика. 

30. Кпнзерватпрскп рестауратпрска едукација студената из 
Америке на фрагментима мпзаика из Царске палате на 
археплпшкпм налазишту Сирмијум, изведена је у 
прпстпријама Завпда за заштиту сппменика културе 
Сремска Митрпвица у сарадои са амбасадпм САД 
Радипницу, предаваоа и практичну пбуку пдржали су 
стручоаци Републичкпг завпда за заштиту сппменика 
културе Бепград, Немаоа Смичиклас МА, сликар 
рестауратпр, саветник у РЗЗСК Бепград, Маријана Прптић 
МА, сликар рестауратпр, саветник у РЗЗСК Бепград, мр 
Владимир Булајић, кпнзерватпр рестауратпр, саветник у 
РЗЗСК Бепград, Впјин Никплић, истраживач у пбласти 
кпнзервације и рестаурације, саветник у РЗЗСК Бепград, 
Десимир Танпвић, кпнзерватпр камена, виши стручни 
сарадник у РЗЗСК Бепград. 

Сремска 
Митрпвица 

2016. 

31. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на in 
situ мпзаику Стибадијум Б са археплпшкпг налазишта 
Медијана кпд Ниша. 

 

 Ниш  2015. 

32. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
мпзаику Виле са кпнхама са археплпшкпг налазишта 
Медијана кпд Ниша. 

 

 Ниш  2015. 

33. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
фрагментима мпзаика са археплпшкпг налазишта Феликс 
Рпмулијана кпд Зајечара. 

 

 Зајечар  2015. 

34. Предаваое у САНУ на 4 кпнференцији Српскпг керамичкпг 
друштва са темпм „Aerolam honeycomb as a carrier in mosaic 
conservation“ , (The Fourth Serbian Ceramic Society 
Conference »Advanced Ceramics and Application IV« 
September 21-23, 2015, Serbian Academy of Sciences and Arts) 
Немаоа Смичиклас, Маријана Прптић, Бранкп Радпвић. 

Бепград 2015. 

35. Едукативна радипница за студенте из Америке за 
кпнзерватпрскп рестауратпрски третман мпзаика. 

36. Кпнзерватпрскп рестауратпрска едукација студената из 
Америке на фрагментима мпзаика из Царске палате на 
археплпшкпм налазишту Сирмијум, изведена је у 
прпстпријама Завпда за заштиту сппменика културе 

Сремска 
Митрпвица 

2015. 
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Сремска Митрпвица. Радипницу, предаваоа и практичну 
пбуку пдржали су стручоаци Републичкпг завпда за 
заштиту сппменика културе Бепград, Немаоа Смичиклас 
МА, сликар рестауратпр, саветник у РЗЗСК Бепград, 
Маријана Прптић МА, сликар рестауратпр, саветник у РЗЗСК 
Бепград, мр Владимир Булајић, кпнзерватпр рестауратпр, 
саветник у РЗЗСК Бепград. 

37. Учешће на ``12th ICCM Conference, Conservation and 
Presentation of Mosaics: At What Cost?`` у Алгеру, Сардинија, 
са ппстерима на тему кпнзерватпрскп рестауратпрских 
радпва на мпзаицима у Србији. 
 

Алгерп, Сардинија 2015. 

38. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на in 
situ мпзаику Стибадијум А са археплпшкпг налазишта 
Медијана кпд Ниша. 

 

 Ниш  2014. 

39. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
мпзаику са Христпгрампм са археплпшкпг налазишта 
Медијана кпд Ниша. 

40.  
  

 Ниш  2014. 

41. Израда кппије мпзаика са Христпгрампм на археплпшкпм 
налазишту Медијана кпд Ниша.     

 

 Ниш 2014. 

42. Предаваое „Early icons in Serbian collections and global 
methodology of conservation and restoration process“, на 
Техничкпм универзитету у Минхену, Technische Universität 
München (TUM), Немаоа Смичиклас, Впјин Никплић 

Минхен, Немачка 2014. 

43. Предаваое „History of Institute and mosaic conservation“, на 
Техничкпм универзитету у Минхену, Technische Universität 
München (TUM), Немаоа Смичиклас, Впјин Никплић 

Минхен, Немачка 2014. 

44. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на фрагментима 
мпзаика из царске палате , лпкалитет А1 , Сирмијум.  

 

Сремска 
Митрпвица 

2013. 

45. Испитивачки и превентивни кпнзерватпрскп 
рестауратпрски радпви на мпзаицима и фрагментима 
фресака на археплпшкпм налазишту Рпмулијана, 
Гамзиград. 

 

Зајечар 2013. 

46. Манастир Хиландар, учешће у радпвима на кпнзервацији и 
рестаурацији фресака у цркви Свете трпјице на Спаспвим 
впдама, Хиландар. 

Света Гпра, Грчка 2013. 

47. Предаваое „MOBILE PLATFORM USAGE IN CREATING 
CONSERVATION RESTORATION DOCUMENTATION APPLIED TO 
MOSAIC EXAMPLE„ на међунарпднпм скупу SEE Mosaics у 
Охриду, Македпнија, Немаоа Смичиклас, Впјин Никплић. 

Охрид, Македпнија 2013. 
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48. Предаваое „CONSERVATION<RESTORATION AND 
PRESENTATION OF MOSAICS FRAGMENTS FROM IMPERIAL 
PALACE SIRMIUM,SREMSKA MITROVICA„ на међунарпднпм 
скупу SEE Mosaics у Охриду, Македпнија, Немаоа 
Смичиклас, Маријана Прптић. 

Охрид, Македпнија 2013. 

49. Кпнзерватпрскп-рестауратпрских радпва на мпзаицима из 
царске палате , лпкалитет А1 , Сирмијум 

Сремска 
Митрпвица 

2012. 

50. Сремска Митрпвица, кпнзерватпрскп-рестауратпрски 
радпви на фрескама у крипти на лпкалитету 85. 
 

Сремска 
Митрпвица 

2012. 

51. Манастир Хиландар, учешће у радпвима на кпнзервацији и 
рестаурацији фресака у цркви Свете трпјице на Спаспвим 
впдама, Хиландар. 
 

Света Гпра, Грчка 2012. 

52. Предаваое „ARCHEOLOGICAL SITE SIRMIUM, SREMSKA 
MITROVICA, SERBIA CONDITION SURVEY, DEVELOPMENT OF 
CONSERVATION AND MAINTENANCE PROGRAM FOR 
MOSAICS„ на међунарпднпм скупу ICCM-a у Марпку, 
Немаоа Смичиклас, Маријана Прптић. 

Мекнес, Марпкп 2012. 

53. Предаваое са темпм „Кпнзервација и рестаурација слике 
краља Милана Обренпвића из Ћурлинске цркве кпд Ниша”, 
рад Ђпрђа Крстића. Дпм впјске Србије. Ружица Васић, 
Маријана Прптић, Немаоа Смичиклас. 

Бепград 2012. 

54. Превентивни кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на 
мпзаицима на археплпшкпм налазишту Медијана у Нишу. 

Ниш 2011. 

55. Превентивни кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на 
античким фрескама на археплпшкпм налазишту Медијана у 
Нишу. 

Ниш 2011. 

56. Кпнзервација и рестаурација икпна и кпнструкције 
икпнпстаса у цркви Пресвете Бпгпрпдице у Баричу. 
 

Барич 2011. 

57. Кпнзервација и рестаурација артефаката и икпна у 
манастиру Хиландару. 166 икпна из плтара сабпрнпг храма 
и пкп 200 икпна из деппа, ризнице и параклиса. 

 

Света Гпра, Грчка 2011/2020. 

58. Манастир Хиландар, учешће у радпвима на кпнзервацији и 
рестаурацији фресака у цркви Свете трпјице на Спаспвим 
впдама, Хиландар. 

 

Света Гпра, Грчка 2011. 

59. Манастир Хиландар, учешће у радпвима на кпнзервацији и 
рестаурацији фресака у цркви Свете трпјице на Спаспвим 
впдама, Хиландар. 

 

Света Гпра, Грчка 2010. 

60. Кпнзервација икпна и упптребних предмета за пптребе 
излпжбе Хиландар накпн ппжара у Академији наука и 
уметнпсти. 

Света Гпра, Грчка 2010. 
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61. Кпнзервација и рестаурација икпна на платну кашираних на 
дрвену пснпву у манастиру Кувеждин. 15 престпних и 
празничних икпна 
 

Кувеждин 2010. 

62. Кпнзервација, рестаурација и рекпнструкција зиднпг 
сликарства и прнаментике у манастиру Кувеждин. 
 

Кувеждин 2010. 

63. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
мпзаику из Кнез Михаилпве улице. 

Бепград 2010. 

64. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
зиднпј слици и мпзаику Миће Ппппвића и Лазе Впзаревића 
у Дпму пмладине Бепград.  
 

Бепград 2010. 

65. Превентивни кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на 
нпвппткривених фрагмент мпзаика на археплпшкпм 
лпкалитету Медијана у Нишу. 
 

Ниш 2010. 

66. Кпнзервација и рестаурација три фрагмената античких 
мпзаика са лпкалитета Рпмулијана , из Нарпднпг музеја 
Зајечар. 
 

Зајечар 2010. 

67. Кпнзервација и рестаурација икпна и кпнструкције 
икпнпстаса у цркви Пресвете Бпгпрпдице у Баричу. 50 
икпна на дрвеним нпсипцима из свих зпна и 4 на платну. 

Барич 2010. 

68. Учешће у изради маркетинг плана за археплпшкп 
налазиште Рпмулијана, Зајечар. 
 

Зајечар 2010. 

69. Предаваое „Conservation and Restoration of Mosaic 
Fragments Depicting a Hunting Scene From the Collection of 
the National Museum in Zajecar, WHS Felix Romuliana„ на 
међунарпднпј радипници у L’Istituto di Scienza e Tecnologia 
dei Materiali Ceramici (CNR-ISTEC) у Фаенци, Италија, 
Немаоа Смичиклас, Маја Франкпвић, Michele Macchiarola. 

Фаенца, Италија 2010. 

70. Херцег Нпви, учешће у радпвима на кпнзервацији и 
рестаурацији икпна из цркве Св. Ђпрђа у Тпплпј. 

Херцег Нпви, Црна 
Гпра 

2009. 

71. Студеница, учешће у радпвима на кпнзервацији и 
рестаурацији зиднпг сликарства. 
 

Студеница 2009. 

72. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
икпнама из цркве Св. Никпле манастира Шатпроа, 
кпнзерватпрскп рестауратпрски радпви на икпнама. 4 
престпне икпне из деппа. 
 

Шатпроа 2009. 
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73. Нпви Двпр, радпви на прганизацији излпжбе две 
кпнзервиране зидне слике аутпра П. Лубарде и М. 
Милунпвића. 

 

Бепград 2009. 

74. Предаваое „Типплпгија мпзаика„ на интернаципналнпм 
сајму камена Stone Expo, у Крагујевцу, и нарпднпм музеју у 
Бепграду. 

Крагујевац 2009. 

75. Црква у Мартинцима, кпнзерватпрскп рестауратпрски 
радпви на кпнструкцији икпнпстаса. 56 икпна на дрвенпм 
нпсипцу из свих зпна 

 

Мартинци 2009. 

76. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
икпнама из цркве Св. Никпле манастира Шатпроа, 
кпнзерватпрскп рестауратпрски радпви на икпнама. 30 
икпна на дрвеним нпсипцима из свих зпна. 
 

Шатпроа 2008. 

77. Кућа Димитрија Живадинпвића у Бепграду, кпнзервација и 
рестаурација зидних слика. 
 

Бепград 2008. 

78. Црква Св. Никпле у Ријеци, кпнзерватпрскп рестауратпрски 
радпви на кпнструкцији икпнпстаса. 

 

Ријека, Хрватска 2008. 

79. Сирмијум лпкалитет 1а, кпнзерватпрски радпви на 
дислпцираоу фрагмената мпзаика. 

Сремска 
Митрпвица 

2008. 

80. Манастир Хиландар, учешће у радпвима на кпнзервацији и 
рестаурацији икпна из келије Фласка у Кареји. 27 икпна  

 

Света Гпра, Грчка 2008. 

81. Херцег Нпви, учешће у радпвима на кпнзервацији и 
рестаурацији икпна из цркве Св. Ђпрђа у Тпплпј. 16 икпна 
на двенпм нпсипцу из свих зпна. 

Херцег Нпви, Црна 
Гпра 

2008. 

82. Учешће у радпвима на кпнзервацији и рестаурацији зиднпг 
сликарства у  параклису Св. Никпле  и Св. Јпвана Рилскпг из 
кпмплекса манастира  Хиландара. 
 

Света Гпра, Грчка 2007. 

83. Учешће у радпвима на кпнзервацији и рестаурацији икпна 
са икпнпстаса у  цркви исппснице Св. Саве у Кареји на Св. 
Гпри Атпнскпј. 42 икпне из ризнице. 
 

Света Гпра, Грчка 2007. 

84. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
икпнама из цркве Св. Никпле манастира Шатпроа, 
демпнтажа икпна и икпнпстаса. 
 

Шатпроа 2007. 

85. Предаваое „Кпнзервација и рестаурација икпна са 
икпнпстаса у цркви исппснице Св. Саве у Кареји на Св. Гпри 
Атпнскпј.„ На Техничкпм универзитету у Минхену, 
Technische Universität München (TUM). 

Минхен, Немачка 2006. 
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86. Учешће у радпвима на кпнзервацији и рестаурацији зиднпг 
сликарства у  параклису Св. Стефана и Св. Јпвана Рилскпг из 
кпмплекса манастира   Хиландара. 
 

Света Гпра, Грчка 2006. 

87. Учешће у радпвима на кпнзервацији и рестаурацији икпна 
са икпнпстаса у цркви исппснице Св. Саве у Кареји на Св. 
Гпри Атпнскпј. 36 икпна. 
 

Света Гпра, Грчка 2006. 

88. Рукпвпдилац кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
престпним икпнама из цркве Св. Никпле манастира 
Шатпроа, и аутпр прпјекта кпнзерватпрских 
рестауратпрских радпва за икпне са икпнпстаса. 
 

Шатпроа 2006. 

89. Kaреја, Исппсница Св. Саве, кпнзервација и рестаурација 
зидних слика. 
 

Света Гпра, Грчка 2005. 

90. Манастир Хиландар, Параклис Св. Аппстпла, учешће у 
радпвима на   кпнзервацији и рестаурацији фрескп 
сликарства. 
 

Света Гпра, Грчка 2005. 

91. Манастир Хиландар, црква Св. Василија на мпру, учешће у 
радпвима на кпнзервацији и рестаурацији фрескп 
сликарства. 
 

Света Гпра, Грчка 2005. 

92. Манастир Манасија, кпнзервација и рестаурација икпна. 15 
икпна на платну. 
 

Манасија 2005. 

93. Сремска Митрпвица, рукпвпдилац превентивних и 
испитивачких радпви на зидним сликама у крипти на арх.  
Лпкалитету бр.85. 
 

Сремска 
Митрпвица 

2005. 

94. Манастир Студеница, учешће у испитивачким радпвима. 
95. МанастирПећка Патријаршија, учешће у испитивачким 

радпвима. 
 

Студеница, Пећ 2005. 

96. Члан кпмисије за израду Нацрта прпграма културнп 
прпсветне сарадое са Рускпм Федерацијпм. 

Бепград 2005. 

97. Привина Глава, Црква Сабпрна Св. Арханћела, кпнзервација 
и рестаурација рестаурација икпна и кпнструкције 
икпнпстаса. 16 икпна на дрвенпм нпсипцу. 
 

Шид 2004. 

98. Сремска Митрпвица, рукпвпдилац превентивних и 
испитивачких радпви на зидним сликама у крипти на арх.  
Лпкалитету бр.85. 

Сремска 
Митрпвица 

2004. 

99. Привина Глава, Црква Сабпрна Св. Арханћела, кпнзервација 
и рестаурација зиднпг сликарства. 

Шид 2003. 

99



100. Сремска Митрпвица, рукпвпдилац превентивних и 
испитивачких радпви на зидним сликама у крипти на арх.  
Лпкалитету бр.85. 

Сремска 
Митрпвица 

2003. 

101. Лаћарак, Црква Арх. Михаила, кпнзервација и 
рестаурација зидних слика. 

Сремска 
Митрпвица 

2002. 

102. Ппкајница, Црква Св. Никпле, кпнзервација и 
рестаурација икпна. 10 икпна на дрвенпм нпсипцу из свих 
зпна. 

Ппкајница 2002. 

103. Смедеревска црква, кпнзервација и рестаурација 4 
престпне икпне на платну.  

Смедеревп 2002. 

104. Кплари, црква Св. Петра и Павла, радпви на 
превентивнпј заштити зидне слике. 

Кплари 2002. 

105. Лаћарак, Црква Арх. Михаила, кпнзервација и 
рестаурација икпна и кпнструкције икпнпстаса.  

 

Сремска 
Митрпвица 

2001. 

106. Бпгпвађа, кпнзервација и рестаурација двери. Бпгпвађа 2001. 

107. Рабрпвица, кпнзервација и рестаурација двери. Рабрпвица 2001. 

108. Опленац, Двери из крипте, кпнзервација и рестаурација 
икпна и дрвене пластике. 

Опленац 2001. 

109. Земун, Црква Рпђеоа Пресвете Бпгпрпдице, 
кпнзервација и рестаурација прнаментике. 

Земун 2000. 

110. Манастир Хиландар,црква Св. Василија на мпру, учешће 
у радпвима на кпнзервацији и рестаурацији фрескп 
сликарства. 

Света Гпра, Грчка 2000. 

111. Враое, Сабпрни храм Св. Трпјице, кпнзервација и 
рестаурација икпна. 

Враое 2000. 

112. Азаоа, црква Св. Врача, учешће у кпнзерватпрскп 
рестауратпрским радпвима на зиднпм сликарству. 

Азаоа 2000. 

113. Земун, Црква Рпђеоа Пресвете Бпгпрпдице, 
кпнзервација и рестаурација зидних слика. 

 

Земун 1999. 

114. Сарајевп,Сабпрни храм Св. Трпјице, испитивачки 
радпви. 

Сарајевп,БиХ 1999. 

115. Манастир Хиландар, црква Св. Василија на мпру, 
учешће у радпвима на кпнзервацији и рестаурацији фрескп 
сликарства. 
 

Света Гпра, Грчка 1998. 

116. Дивпш, црква Св., Ђпрђа, учешће у кпнзерватпрскп 
рестауратпрским радпвима на икпнпстасу. 

Дивпш 1998. 

117. Манастир Жича, радпви на превентивнпј заштити нпвп 
пткривене зидне слике. 

Жича 1998. 

118. Суд у Смедереву, радпви на ппзлати у ентеријеру. Смедеревп 1997. 
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119. Манастир Хиландар,црква Св. Василија на мпру, учешће 
у радпвима на кпнзервацији и рестаурацији фрескп 
сликарства. 

Света Гпра, Грчка 1997. 

120. Манастир Гпмипница, учешће у радпвима на 
кпнзервацији и рестаурацији фрескп сликарства, скидаое 
зидних слика. 

Гпмипница, БиХ 1997. 

121. Манастир Хиландар, улазни трем, учешће у 
испитивачким радпвима и изради елабпрата. 

Света Гпра, Грчка 1997. 

122. Крагујевац, Стара Милпшева црква, учешће у 
кпнзерватпрскп рестауратпрским радпвима на икпнпстасу. 

Крагујевац 1997. 

123. Манастир Гпмипница, учешће у радпвима на 
кпнзервацији и рестаурацији фрескп сликарства, скидаое 
зидних слика. 

Гпмипница, Бих 1996. 

124. Сабпрна црква у Бепграду, учешће у кпнзерватпрскп 
рестауратпрским радпвима на зиднпм сликарству учешће у 
кпнзерватпрскп рестауратпрским радпвима на зиднпм 
сликарству. 

Бепград 1996. 

125. Манастир Хиландар,црква Св. Василија на мпру, учешће 
у радпвима на кпнзервацији и рестаурацији фрескп 
сликарства. 

Света Гпра, Грчка 1996. 

126. Манастир Гпмипница, учешће у радпвима на 
кпнзервацији и рестаурацији фрескп сликарства, скидаое 
зидних слика. 

Гпмипница, БиХ 1995. 

127. Сабпрна црква у Бепграду, учешће у кпнзерватпрскп 
рестауратпрским радпвима на зиднпм сликарству учешће у 
кпнзерватпрскп рестауратпрским радпвима на зиднпм 
сликарству. 

Бепград 1995. 

128. Манастир Хиландар,црква Св. Василија на мпру, учешће 
у радпвима на кпнзервацији и рестаурацији фрескп 
сликарства. 

Света Гпра, Грчка 1995. 

129. Манастир Гпмипница, учешће у радпвима на 
кпнзервацији и рестаурацији фрескп сликарства, скидаое 
зидних слика. 
 

Гпмипница, Бих 1994. 

130. Сабпрна црква у Бепграду, учешће у кпнзерватпрскп 
рестауратпрским радпвима на зиднпм сликарству  

Бепград 1994. 
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II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

6. Стручнп-прпфесипнални дппринпс 
 

 аутпр/кпаутпр уметничкпг прпјекта или сарадник на уметничкпм прпјекту,  

 аутпр/кпаутпр елабпрата или студије, рукпвпдилац или сарадник на научнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

 учешће у раду жирија, 

 награде и признаоа за уметнички, стручни, научни или педагпшки рад, 

 и други садржаји прпписани ппштим актпм факултета. 

Референца Где Када 

1. Н. Смичиклас, М. Прптић. В. Црнпглавац. (2020). 
„Медијана мпзаик из Стибадијума Б“. 
Републички завпд за заштиту сппменика Културе 
Бепград. Публикум. 

 

Бепград 2020. 

2. Н. Смичиклас, М. Прптић. В. Црнпглавац. (2020). 
„Медијана мпзаик из Виле са кпнхама“. 
Републички завпд за заштиту сппменика Културе 
Бепград. Публикум. 

3.  

Бепград 2020. 

4. Учешће у прганизаципнпм пдбпру међунарпдне 
кпнференције SEE Mosaic пдржане у пктпбру 
2019. гпдине у Зајечару. 

 Зајечар  2019. 

5. Аутпр и кпаутпр прпјеката кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на штафелајнпм 
сликарству у атељеу „Фпндације академика 
Милпрада Бате Михаилпвића“, Бепград 

Бепград 2013./2019. 

6. Аутпр прпјекта и рукпвпдилац кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на три фрагмента 
мпзаика из Епискппске базилике на 
археплпшкпм налазишту Царичин град кпд 
Лебана.   

Бепград,РЗЗСК 2018. 

7. Припрема и реализација публикације ДКС 
радипнице на тему ``Археплпшка налазишта са 
мпзаицима``11.09-16.09.2017.  ппд називпм 
„Преппруке за чуваое и пдржаваое мпзаика“ 
Публикација је у свету јединствен свепбухватан 
приручник кпји садржи све неппхпдне 
преппруке за све пне кпји се збпг прирпде ппсла 
налазе у неппсреднпм дпдиру са мпзаицима. 
Предвиђена је за архитекте, археплпге, кустпсе 
музеја, чуваре лпкалитета, али и стручоаке 
кпнзерватпре рестауратпре. Незапбилазнп је 
штивп за све кпје мпзаик и оегпвп пчуваое 
занима. Двпјезичнп издаое српскп – енглески. 

Зајечар 2018. 
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8. Н. Смичиклас, М. Прптић. В. Црнпглавац. (2018). 
„Медијана мпзаик из Стибадијума А“. 
Републички завпд за заштиту сппменика Културе 
Бепград. Публикум. 

 

Бепград 2018. 

9. Н. Смичиклас, М. Прптић. В. Црнпглавац. (2018). 
„Медијана мпзаик са Христпвим мпнпгрампм“. 
Републички завпд за заштиту сппменика Културе 
Бепград. Публикум. 

 

Бепград 2018. 

10. Захвалница Нарпднпг музеја Лескпвац за 
значајан дппринпс развпју музеја ппвпдпм 
прпславе 70. гпдина ппстпјаоа. 

Лескпвац 2018. 

11. Припрема и реализација ДКС радипнице на тему 
``Археплпшка налазишта са мпзаицима``11.09-
16.09.2017. Представљаое кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на мпзаицима 
Републичкпг завпда за заштиту сппменика 
културе у три предаваоа и припрема текстпва за 
приручник/публикацију на исту тему. 

Зајечар 2017. 

12. Аутпр прпјекта и рукпвпдилац кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на мпзаику из 
Крстипнице на археплпшкпм налазишту Царичин 
град кпд Лебана.   

Бепград, РЗЗСК 2017. 

13. Учешће на кпнференцији ``Фпрум п културнпм 
наслеђу 16+1 Сарадоа између Кине и земаља 
Централне и Истпчне Еврппе`` у прганизацији 
Министарства културе и инфпрмисаоа, са 
предаваоем на тему кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на мпзаицима у Србији. 

Бепград 2017. 

14. Н. Смичиклас, М. Прптић. М. Франкпвић (2017). 
„Едукативна радипница – семинар “Археплпшка 
налазишта са мпзаицима: Праћеое и 
пдржаваое“, пдржана на археплпшкпм 
налазишту Гамзиград (Felix Romuliana) пд 11. дп 
16. Септембра 2017. гпдине.“. Гласник Друштва 
кпнзерватпра Србије бр. 41 

Бепград 2017. 

15. Н. Смичиклас, (2017). „13. Кпнференција ICCM у 
Барселпни, 15- 20. 10. 2017. гпдине“. Гласник 
Друштва кпнзерватпра Србије бр. 41 

Бепград 2017. 

16. Н. Смичиклас, М. Прптић. (2017) Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на мпзаику из 
“Стибадијума Б” на археплпшкпм налазишту 
Медијана. Стубпви Баштине, Гласник Завпда за 
заштиту сппменика културе Ниш, брпј 3.  

Бепград 2017. 
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17. V. Nikolid, N. Smičiklas, A. Ilid.  (2017). Mobile 
Platform Usage in Creating Conservation and 
Restoration Documentation. Proceedings of the IV 
Advanced Ceramics and Applications Conference. 
Atlantis Press 

Бепград 2017. 

18. Protid Marijana, Smičiklas Nemanja, Radovid 
Branko. (2017). Aerolam as a Carrier in Mosaics 
Conservation and Restauration. Proceedings of the 
IV Advanced Ceramics and Applications Conference. 
Atlantis Press 

Бепград 2017. 

19. Аутпр прпјекта и рукпвпдилац кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на in situ мпзаику 
Стибадијум Б са археплпшкпг налазишта 
Медијана кпд Ниша. 

Бепград, РЗЗСК 2016. 

20. Награда удружеоа Реантика, Милпрад Медић, 
за истакнуте резултате из пбласти кпнзервације 
и рестаурације слика 

Бепград 2016. 

21. В. Црнпглавац, Н. Смичиклас, М. Прптић. (2016). 
Kпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на 
мпзаику из Виле са кпнхама са археплпшкпг 
налазишта Mедијана, Збпрник, Нарпдни музеј 
Ниш 

Ниш 2016. 

22. Аутпр прпјекта и рукпвпдилац кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на мпзаику Виле са 
кпнхама са археплпшкпг налазишта Медијана 
кпд Ниша. 

Бепград, РЗЗСК 2015. 

23. Аутпр прпјекта и рукпвпдилац кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на мпзаику из прилазнпг 
трема ка термама са археплпшкпг налазишта 
Медијана кпд Ниша. 

Бепград, РЗЗСК 2015. 

24. Аутпр прпјекта и рукпвпдилац кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на in situ мпзаику 
Стибадијум А са археплпшкпг налазишта 
Медијана кпд Ниша. 

Бепград, РЗЗСК 2014. 

25. Аутпр прпјекта и рукпвпдилац кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на мпзаику са 
Христпгрампм са археплпшкпг налазишта 
Медијана кпд Ниша. 

Бепград, РЗЗСК 2014. 

26. Аутпр прпјекта и рукпвпдилац кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на фрагментима 
мпзаика са археплпшкпг налазишта Рпмулијана, 
Гамзиград. 

Бепград, РЗЗСК 2014. 

27. V. Nikolid, N. Smičiklas, A. Ilid.  (2014). Mobile 
platform usage in creating conservation and 

Сардинија 2014. 
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restoration documentation. The Conservation and 
Presentation of Mosaics: At What Cost?: 
Proceedings of the 12th Conference of the 
International Committee for the Conservation of 
Mosaics, Sardinia, October 27–31, 2014. Getty 
Conservation Institute 

28. M. Protid, N. Smičiklas, V. Bulajid. (2014) 
Conservation,Restoration, and Presentation of Two 
Mosaics from Room 16, Imperial Palace, Sirmium. 
The Conservation and Presentation of Mosaics: At 
What Cost?: Proceedings of the 12th Conference of 
the International Committee for the Conservation 
of Mosaics, Sardinia, October 27–31, 2014. Getty 
Conservation Institute 

Сардинија 2014. 

29. V. Nikolid, N. Smičiklas, A. Ilid.  (2014). Mobile 
platform usage in creating conservation and 
restoration documentation applied to mosaic 
example. Ravenna Musiva, Preservation and 
restoration of architectural decoration mosaics and 
frescoes Book of Abstracts 

Равена, Италија 2014. 

30. M. Protid, N. Smičiklas. (2014) The Mosaics of the 
Archeological Site Of Felix Romuliana. The 
Conservation and Presentation of Mosaics: At What 
Cost?: Proceedings of the 12th Conference of the 
International Committee for the Conservation of 
Mosaics, Sardinia, October 27–31, 2014. Getty 
Conservation Institute  

Сардинија 2014. 

31. Кпаутпр прпјекта кпнзерватпрскп-
рестауратпрских радпви на фрагментима 
мпзаика из Царске палате , лпкалитет А1 , 
Сирмијум. 

Бепград, РЗЗСК 2012. 

32. В.Никплић, Н. Смичиклас, А. Илић. (2012). 
Упптреба мпбилних платфпрми у изради 
кпнзерватпрскп – рестауратпрске дпкументације. 
Саппштеоа. Републички завпд за заштиту 
сппменика културе Бепград. Публикум 

Бепград, РЗЗСК 2012. 

33. Кпаутпр прпјекта Кпнзервација и рестаурација 
артефаката и икпна у манастиру Хиландару. 

Бепград, РЗЗСК 2011. 

34. Сарадник на прпјекту кпнзервације и 
рестаурације икпна и кпнструкције икпнпстаса у 
цркви Пресвете Бпгпрпдице у Баричу. 

Бепград, РЗЗСК 2011. 
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35. N. Smičiklas, M. Protid, Aleksa Jelikid. (2011) The 
Archaeological Site Of Sirmium, Sremska Mitrovica, 
Serbia: Condition Survey And Development Of A 
Conservation And Maintenance Program For The 
Mosaics. MANAGING ARCHAEOLOGICAL SITES WITH 
MOSAICS: FROM REAL PROBLEMS TO PRACTICAL 
SOLUTIONS. The 11th conference of the 
International Committee for the Conservation of 
Mosaics, Meknes, October 24-27 2011. Edifir. 

36.  

Мекнес, Марпкп 2011. 

37. Кпаутпр прпјекта кпнзервације и рестаурације 
икпна и упптребних предмета за пптребе 
излпжбе Хиландар накпн ппжара у Академији 
наука и уметнпсти. 

Света Гпра, Грчка 2010. 

38. Аутпр прпјекта и рукпвпдилац кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на зиднпј слици и 
мпзаику Миће Ппппвића и Лазе Впзаревића у 
Дпму пмладине Бепград. 

Бепград, РЗЗСК 2010. 

39. Н. Смичиклас, (2009). „Икпне са икпнпстаса 
цркве Св. Никпле у Шатпрои“. Гласник Друштва 
кпнзерватпра Србије бр. 34 

Бепград 2009. 

40. Н. Смичиклас, (2009). „Неппсредни маркетинг у 
служби заштите сппменичкпг наслеђа“. Гласник 
Друштва кпнзерватпра Србије бр. 34 

Бепград 2009. 

41. Аутпр прпјекта и рукпвпдилац кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на икпнама из цркве Св. 
Никпле манастира Шатпроа, кпнзерватпрскп 
рестауратпрски радпви на икпнама. 

Бепград, РЗЗСК 2006/2009. 

42. Сарадник на прпјекту кпнзервације и 
рестаурације икпна из келије Фласка у Кареји, 
Манастир Хиландар,  

Света Гпра, Грчка 2008. 

43. Н. Смичиклас, (2006). „BAYERISCHE HOSPITATIONS 
PROGRAMM FÜR FACHKRÄFTE AUS EUROPÄISCHEN 
MUSEEN, ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN“. Гласник 
Друштва кпнзерватпра Србије бр. 31 

Бепград 2006. 

44. Сарадник на прпјекту кпнзервације и 
рестаурације икпна са икпнпстаса у  цркви 
исппснице Св. Саве у Кареји на Св. Гпри Атпнскпј. 

Света Гпра, Грчка 2006/2007. 

45. Н. Смичиклас, М. Прптић (2005). „Културнп 
наслеђе – Кпнференција рестауратпра CEI“. 
Гласник Друштва кпнзерватпра Србије бр. 30 

Бепград 2005. 

46. Члан кпмисије за израду Нацрта прпграма 
културнп прпсветне сарадое са Рускпм 
Федерацијпм. 

Бепград 2005. 

47. Аутпр прпјекта и рукпвпдилац превентивних и 
испитивачких радпви на зидним сликама у 
крипти на арх.  Лпкалитету бр.85. Сремска 

Бепград, РЗЗСК 2003/2005. 
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Митрпвица 

48. Смедеревска црква, кпнзервација и рестаурација 
икпна.Сарадник на прпјекту. 

Смедеревп 2002. 

49. Ппкајница, Црква Св. Никпле, кпнзервација и 
рестаурација икпна. Сарадник на прпјекту. 

Бепград, Ппкајница 2002. 

50. Лаћарак, Црква Арх. Михаила, кпнзервација и 
рестаурација икпна и кпнструкције икпнпстаса. 
Сарадник на прпјекту. 

Лаћарак 2001. 

51. Бпгпвађа, кпнзервација и рестаурација двери. 
Сарадник на прпјекту. 

Бпгпвађа 2001. 

52. Опленац, Двери из крипте, кпнзервација и 
рестаурација икпна и дрвене пластике. Сарадник 
на прпјекту. 

Опленац 2001. 

53. Рабрпвица, кпнзервација и рестаурација двери. 
Сарадник на прпјекту. 

Рабрпвица 2001. 

54. Враое, Сабпрни храм Св. Трпјице, кпнзервација 
и рестаурација икпна. Сарадник на прпјекту. 

Враое 2000. 

55. Крагујевац, Стара Милпшева црква, учешће у 
кпнзерватпрскп рестауратпрским радпвима на 
икпнпстасу. Сарадник на прпјекту. 

Крагујевац 1997. 

 

  

 7. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 
 

 ангажпваое у наципналним или међунарпдним научним, уметничким, пднпснп 
стручним прганизацијама, институцијама пд јавнпг значаја, културним и научним 
институцијама и др; 

 ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпшкплске устанпве 
(учешће у раду стручних и управљачких тела факултета и универзитета). 

 

 Од 1997. Гпдине члан Друштва кпнзерватпра Србије. 
 Од 1998. Гпдине члан УЛУПУДС-а. 
 Од 2009. Гпдине члан ICCM, International Committee for the Conservation of Mosaics. 
 Од 2013. гпдине члан и представник Србије у ICOMOS ISC Mural Painting. 
 Од 2013. гпдине члан ICOMOS.  
 Од 2013. Управитељ „Фпндације академика Милпрада Бате Михаилпвића“ 
 2006. и 2014. Серија предаваоа студентима редпвних, мастер и дпктпрских студија 

на Technische Universität München (TUM), Техничкпм универзитету у Минхену. 
 2014. и 2015. Члан кпмисије Министарства културе и инфпрмисаоа за Кпнкурса за 

финансираое, или суфинансираое прпјеката из пбласти културнпг наслеђа у 
Републици Србији. 

 2016. Представник Србије за ратификацију UNESCO Кпнвенције п заштити ппдвпднпг   
културнпг наслеђа из 2001. Гпдине на прпстпру југпистпчне Еврппе. 

 2016. Један пд ппкретача иницијативе за фпрмираое и пснивача Сликарске секције 
при Друштву кпнзерватпра Србије.  

 Од 2011. Кплабпратпр и члан „Survey Team-а“ међунарпднпг прпјекта SEE Mosaics 
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Southeast Europe Mosaics ппдржанпг пд UNESCO Office in Venice, Regional Alliance 
ICOM SEE and National Academy of Art, Sofia. 

 Кап предавач замена пд 2016. дп 2018. а пд шкплске 2018/2019. гпдине кап предавач 
пп угпвпру, предаје на Еврппскпм универзитету Брчкп дистрикт и Виспкпшкплскпј 
устанпви Еврппскпм универзитету „Калпс“ ,Тузла на Педагпшкпм и Техничкпм 
факултету на студијским прпграмима Архитектура, Гепграфија, Васпитач 
предшкплских устанпва, Разредна настава ппшти смер, Разредна настава са 
дефектплпгијпм и Разредна настава са ликпвнпм културпм предмете Метпдика 
наставе ликпвне културе, Оцеоиваое и вреднпваое ученичкпг дпстигнућа, Графика 
и визуелне кпмуникације, Ликпвне фпрме, Креативне радипнице, Графичке метпде, 
Вајаое, Оснпви ликпвне културе, Ликпвне технике и ппступци и Кплажне технике у 
сликарству. На пбе Виспкпшкплске устанпве се спрпвпди настава I, II и III циклуса 
студија. 

 2019. Председник пснивачке скупштине и члан Српскпг рестауратпрскпг друштва. 
 Сарадоа са Централним институтпм за кпнзервацију из Бепграда на различитим 

прпјектима везаним за кпнзервацију мпзаика. 
 Сарадоа са Факултетпм примеоених уметнпсти Бепград, крпз серије предаваоа и 

стручних ппсета Републичкпм завпду за заштиту сппменика културе Бепград и крпз 
ангажпваое студената на прпјектима кпји се извпде на терену и у пквиру атељеа 
РЗЗСК Бепград. 

 Сарадоа са Технп арт шкплпм, смер кпнзервација и рестаурација крпз серије 
предаваоа и стручних ппсета Републичкпм завпду за заштиту сппменика културе 
Бепград. 

 Сарадоа са Шкплпм за дизајн, крпз серије предаваоа и стручних ппсета 
Републичкпм завпду за заштиту сппменика културе Бепград. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Сарадоа са другим виспкпшкплским, научнпистраживачким, 
пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи и 
инпстранству  
 

 мпбилнпст, заједнички студијски прпграми, интернаципнализација и др; 
 ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпшкплским институцијама. 

Институција Где Када 

1. У пквиру превентивних радпва на 
нпвппткривенпм мпзаику са археплпшкпг 

Глацпв салаш, Сремска 
Митрпвица 

 2019. 
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лпкалитета Глацпв салаш, пбука студената 
археплпгије из Аустралије  са универзитета у 
Сиднеју и Археплпшкпг факултета у Бепграду. 

2. У пквиру кпнзерватпрскп рестауратпрских 
радпва на мпзаицима из Баптистеријума на 
археплпшкпм налазишту Царичин град кпд 
Лебана практична и тепретска пбука студената 
Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду. 

 

Царичин град, Лебане 2017. 

3. Кпнзерватпрскп рестауратпрска пбука студената 
из Америке, Универзитет у Олбанију, у пквиру 
радпва на фрагментима мпзаика из Царске 
палате, археплпшки лпкалитет Сирмиум, у 
прпстпријама Завпда за заштиту сппменика 
културе Сремска Митрпвица 

Завпд за заштиту 
сппменика културе 
Сремска Митрпвица 

2016. 

4. У пквиру кпнзерватпрскп рестауратпрских 
радпва на мпзаицима на археплпшкпм 
лпкалитету Медијана кпд Ниша студенти 
Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду и 
Уметничкпг факултета у Нишу су тепретски и 
практичнп упућени у прпцес кпнзервације и 
рестаурације мпзаика. 

Медијана, Ниш 2014/2016 

5. Кпнзерватпрскп рестауратпрска пбука студената 
из Америке, Универзитет у Олбанију, у пквиру 
радпва на фрагментима мпзаика из деппа 
лапидаријума Музеја Срема 

Завпд за заштиту 
сппменика културе 
Сремска Митрпвица 

2015. 

6. Прпграм сарадое Аквилеја-Сремска Митрпвица 
– Fondazione Aquileia – programma EUROSTART 
FVG VOJVODINA. Кплабпрација са прпфеспрпм 
Маркпм Сантијем директпрпм  Ravenna Mosaic 
School на прпјекту кпнзервације и рестаурације 
фрагмента мпзаика из деппа Музеја Срема, 
сремска Митрпвица. 

Музеј Срема, Сремска 
Митрпвица. 

2014. 

7. Серија предаваоа студентима редпвних, мастер 
и дпктпрских студија Техничкпг универзитета у 
Минхену, пдсек кпнзервације, са темпм 
кпнзервације и рестаурације икпна, фресака и 
мпзаика у Србији.  

Technische Universität 
München (TUM) 

2014. 

8. Кпнзерватпрскп рестауратпрска пракса у пквиру 
кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва на 
мпзаицима из Царске палате , лпкалитет А1 , 
Сирмијум. ФПУ. 

Завпд за заштиту 
сппменика културе 
Сремска Митрпвица 

2012/2013. 

9. Практична пбука у пквиру кпнзерватпрскп 
рестауратпрских радпва на мпзаику из Кнез 
Михаилпве улице,Бепград. Археплпшки 
факултет, ФПУ и Технп Арт шкпла. 

10.  

Бепград 2010. 
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11. Практичан приказ кпнзерватпрскпг третмана у 
пквиру кпнзерватпрскп рестауратпрских радпва 
на зиднпј слици и мпзаику Миће Ппппвића и 
Лазе Впзаревића у Дпму пмладине Бепград. 
Студенти ФПУ 
 

Дпм пмладине, Бепград 2010. 

12. Кпнзерватпрскп рестауратпрска пбука студената 
у пквиру кпнзерватпрскп рестауратпрских 
радпва на престпним икпнама из цркве Св. 
Никпле манастира Шатпроа. Студенти ФПУ и 
Академије СПЦ. 

РЗЗСК Бепград 2006/2008. 

13. Предаваоа студентима редпвних, мастер и 
дпктпрских студија Техничкпг универзитета у 
Минхену, пдсек кпнзервације, са темпм 
кпнзервације и рестаурације икпна и фресака у 
Србији. 

Technische Universität 
München (TUM) 

2006. 

14. Вишегпдишоа сарадоа са устанпвама културе, 
заштите, завпдима, музејима, галеријама на 
ппдручју земље и инпстранства. Стручна 
саветпваоа, учешће у прпјектима кап сарадник 
и саветник, израда заједничких прпјеката, 
кпнзерватпрскп рестауратпрски надзпр, 
кпнзерватпрскп рестауратпрски радпви, пбука, 
предаваоа и другп.  

Србија и Еврппа 1998/2021. 
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Образац 3 
 

Извештај кпмисије 
(пвај пбразац пппуоавају чланпви Кпмисије) 

 

 

 

● Извещтај кпмисије п пријављеним кандидатима за избпр у зваое мпра садржати све тражене 

елементе за избпр у зваое, кпји мпрају бити пбразлпжени. Образлпжеое се пище за све пријављене 

ушеснике кпнкурса при шему се у пбзир узима све щтп је прпписанп: 

Закпнпм п виспкпм пбразпваоу,  

Минималним услпвима за избпр у зваоа наставника на универзитету,  

Правилникпм п јединственим минималним услпвима за избпр у зваоа наставника Универзитета 

уметнпсти у Бепграду,  

Статутпм Факултетаи другим ппштим актпм Факултета. 

● Ппсебнп се издваја пбразлпжеое за кандидата кпга кпмисија предлаже за избпр и у оему 

се навпде разлпзи збпг кпјих се кпмисија ппредељује за тпг кандидата. 
● Образлпжеое пптписују сви шланпви кпмисије. 

● Укпликп шлан кпмисије има разлишитп мищљеое, пище пдвпјенп пбразлпжеое. 
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1. Оцена резултата наставнпг рада кандидата  
(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 4. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● искуствп у педагпщкпм раду са студентима; 

● пцена педагпщкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг перипда; 

● резултати у развпју уметнишкп-наставнпг, пднпснп наушнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 

● ментпрствп на заврщним радпвима на свим нивпима студија); 

● ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва на свим нивпима студија; 

● знашајни резултати студената у бављеоу уметнишким, пднпснп наушним радпм;  

● пцена приступнпг предаваоа укпликп је кпнкурспм захтеванп. 
 
Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити резултате наставнпг рада кандидата пд првпг избпра у 

наставнишкп зваое 

Кандидат Немаоа Смишиклас нема претхпднп искуствп у настави кпнзервације и рестаурације на Универзитету кап 

наставник. Кандидат сарађује пд 2006. гпдине дп данас са Факултетпм примеоених уметнпсти у Бепграду, крпз серије 

предаваоа и струшних ппсета РЗЗСК Бепград и крпз ангажпваое студената на прпјектима кпји се извпде на терену и у 

пквиру атељеа РЗЗСК, Бепград (Црква Св. Никпле манастира Щатпроа, лпкалитет Медијана кпд Нища, мпзаик Миће 

Ппппвића и Лазара Впзаревића у Дпму пмладине Бепград, мпзаик из Кнез Михаилпве улице, Бепград, Сирмијум, 

Зајешар). 

У ппступку избпра у зваое дпцента за ужу уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација кандидат је пдржап 

приступнп предаваое, у складу са Правилникпм п извпђеоу приступнпг предаваоа, дана 10. 4. 2021. гпдине са 

ппшеткпм у 12:30 шаспва, у Амфитеатру Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду, у улици Краља Петра 4. Тема 

приступнпг предаваоа: „Савремени приступ структуралнпј кпнзервацији щтафелајне слике са пбразлпжеоем избпра 

метпда и материјала (примери из наведених референци)“. Излагаое кандидата у трајаоу пд 42 минута је пратила 

презентација (PowerPoint). Кпмисија је пдслущала предаваое и вреднпвала га према следећим критеријумима: 

припрема предаваоа (пбухват задате теме), структура и квалитет садржаја предаваоа (репрезентативнпст пдабраних 

примера, упптреба струшне терминплпгије), дидактишкп-метпдишки аспект извпђеоа предаваоа, кап и избпр 

преппрушене литературе.КпнашнапценаприступнпгпредаваоакандидатапдстранеКпмисијеје 9,3. 

 

2.Оцена резултата уметничкпг, пднпснп научнп-истраживачкпг рада 

(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 5 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

 

Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити репрезентативне референце пд знашаја за избпр у пдгпварајуће 

зваое. 
 

На Кпнкурс за наставника у зваоу дпцента за уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација, предмети: Кпнзервација и 

рестаурација щтафелајних слика 1 и Кпнзервација и рестаурација щтафелајних слика - Мастер, кандидат Немаоа 

Смишиклас прилпжип је дпкуметацију п пбавезним и избпрним услпвима кпје предвиђа кпнкурс за избпр у зваое 

дпцента. На пснпву увида у дпкументацију кпју је предап кандидат, кап и узимајући у пбзир специфишнпсти пбласти 

кпнзервације и рестаурације кпја се налази између уметнишкпг и наушнпг ппља, референце кандидата Немаое 

Смишикласа вреднпване су дпкументпване и изведене кпнзерватпрскп-рестауратпрске референце. Кпмисија је ппсебнп 

кап репрезентативне издвпјила референце кпје се пднпсе на кпнзервацију и рестаурацију щтафелајних слика. 

 

Кандидат на кпнкурсу, Немаоа Смишиклас је рпђен у Бепграду 16. 4. 1971. гпдине. Мастер студије (5+0) је заврщип 

1996. гпдине на Факултету примеоених уметнпсти и дизајна у Бепграду са прпсешнпм пценпм 8,00 и стекап зваое 
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Диплпмирани сликар примеоене уметнпсти-рестауратпр. Щкплске 2018-19. гпдине уписап је прву гпдину трећег 

циклуса дпктпрских студија на Еврппскпм универзитету Бршкп дистрикт, БиХ, на Педагпщкпм факултету, Студијски 

прпграм: Педагпгија. Гпдине 1998. пплаже струшни испит у Републишкпм завпду за защтиту сппменика културе у 

Бепграду, са темпм „Скидаое зидних слика техникпм DiStaco“, ппд ментпрствпм прпфеспра Милпрада Медића. Од 

1994. дп 1997. гпдине ради кап сппљни сарадник у Републишкпм завпду за защтиту сппменика културе у Бепграду. У 

перипду пд 1997. дп 1999. гпдине у истпј институцији ради кап млађи струшни сарадник кпнзерватпр рестауратпр, пд 

2002. дп 2009. гпдине кап вищи струшни сарадник кпнзерватпр рестауратпр, а у зваоу кпнзерватпр рестауратпр 

саветник ради пд 2009. гпдине. Од 2018. дп 2021. гпдине ради кап предаваш на Еврппскпм универзитету Бршкп 

дистрикт, БиХ, кап и на Виспкпщкплскпј устанпви Еврппски универзитет „Калпс“, Тузла, БиХ. 

 

Kандидат Немаоа Смишиклас је дпставип дпкументацију п брпјним изведеним кпнзерватпрскп-рестауратпрским 

радпвима на разнпврснпм уметнишкпм материјалу, пд шега се на кпнзервацију и рестаурацију щтафелајнпг сликарства 

пднпси 27 референци (7, 56, 57, 60, 61, 67, 70, 72, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 92,97, 102, 103, 105-108, 111, 116, 122), а 

прилпжена је дпкументација за 12 референци (7, 56, 67, 72, 75, 76, 80, 83, 84, 87, 88, 111). За референцу ппд редним 

брпјем седам, кандидат је предап дпкументацију п кпнзервацији 25 слика из збирке Фпндације академика Милпрада 

Бате Михајлпвића. Ппјединашне референце пбухватају вище щтафелајних слика на дрвенпм и платненпм нпсипцу. 

 

Такпђе, кандидат је пдржап некпликп предаваоа п кпнзерватпрскпј пракси и метпдплпгији на примерима щтафелајних 

слика: „Early iconsinSerbiancollectionsandglobalmethodologyofconservationandrestorationprocess“, „Кпнзервација и 

рестаурација икпна са икпнпстаса у цркви исппснице Св. Саве у Кареји на Св. Гпри Атпнскпј” на Технишкпм универзитету 

у Минхену (реф. 42, 85), „Кпнзервација и рестаурација слике краља Милана Обренпвића из Ћурлинске цркве кпд 

Нища”, рад Ђпрђа Крстића, Дпм впјске Србије (реф. 53). У струшнпј перипдици публикпвап је један рад кпји се пднпси 

на кпнзервацију и рестаурацију щтафелајне слике: Н. Смишиклас (2009). „Икпне са икпнпстаса цркве Св. Никпле у 

Щатпрои“, Гласник Друщтва кпнзерватпра Србије, бр. 34.  

 

На пснпву анализе репрезентативних референци из пбласти кпнзервације и рестаурације щтафелајних слика, Кпмисија 

кпнстатује да је кандидат искусан кпнзерватпр са бпгатим искуствпм рада на терену, кпји ппзнаје и старе 

кпнзерватпрске технике рестаурације щтафелајне слике и приступа раду са израженим прпфесипнализмпм и 

пдгпвпрнпщћу. 

 

 

3. Оцена стручнп-прпфесипналнпг дппринпса 

      (даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 6. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши 

пп кандидату) 

● аутпр/кпаутпр уметнишкпг прпјекта или сарадник на уметнишкпм прпјекту, аутпр/кпаутпр елабпрата или 

студије, рукпвпдилац или сарадник на наушнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

● ушещће у радужирија; 

● награде и признаоа за уметнишки, струшни, наушни или педагпщки рад; 

● и других садржаја прпписаних ппщтим актпм факултета. 
 
Кпмисија је у пвпм пдељку извещтаја анализирала прилпжене референце кандидата везаних за кпнзервацију и 

рестаурацију материјала и уметнишких техника кпје не спадају у пбласт кпнзервације и рестаурације щтафелајне слике.  

 

Прегледпм радне бипграфије истише се великп искуствп кандидата у пбласти кпнзервације и рестаурације мпзаика и 

зидних слика, кап и искуствп у тимскпм раду, писаоу прпјеката и извпђеоу кпнзерватпрскп-рестауратпрских радпва 

insitu. Кандидат је крпз дпсадащоу каријеру бип аутпр прпјеката и рукпвпдип радпвима на најзнашајнијим 

археплпщким лпкалитетима са мпзаицима, укљушујући и пне на листи светске бащтине. О резултатима рада на 

кпнзервацији и рестаурацији мпзаика, кап свпјпј примарнпј кпнзерватпрскпј специјализацији, публикпвап је вище 

кпаутпрских радпва: „Медијана мпзаик из Стибадијума Б“, „Медијана мпзаик из Виле са кпнхама“, „Медијана мпзаик 

113



из Стибадијума А“, „Медијана мпзаик са Христпвим мпнпгрампм“, „Археплпщка налазищта са мпзаицима: Праћеое и 

пдржаваое“, „Кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на мпзаику из Стибадијума Б на археплпщкпм налазищту 

Медијана“, „AerolamasaCarrierinMosaicsConservationandRestauration“, „Кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на 

мпзаику из Виле са кпнхама са археплпщкпг налазищта Mедијана“, „Conservation, 

RestorationandPresentationofTwoMosaicsfromRoom 16, ImperialPalace, Sirmium“, „ArcheologicalSiteOfFelixRomuliana“, 

„ArchaeologicalSiteOfSirmium, SremskaMitrovica, Serbia“.   

 

Кандидатјекапкпаутпрдапдппринпс у кприщћеоумпбилнихплатфпрми у 

креираоукпнзерватпрскедпкументацијенаследећимрадпвима „Platform Usage in Creating Conservation and Restoration 

Documentation“, „Mobile platform usage in creating conservation and restoration documentation“, „Mobile platform usage in 

creating conservation restoration documentation, applied to Mosaic Example“. У пквиру ппсете Технишкпм универзитету у 

Минхену (2006. и 2014.) представип је кпнзерватпрску праксу у Србији.  

 

Ппсебан дппринпс струци је приређиваое двпјезишнпг српскп-енглескпг прирушника „Преппруке за шуваое и 

пдржаваое мпзаика“ (РЗЗСК, 2018.), кап незапбилазнпг щтива за све кпје мпзаике и оихпвп пшуваое занима. Кандидат 

je ушествпвап у прганизаципнпм пдбпру међунарпдне кпнференције SEEMosaic пдржане у пктпбру 2019. гпдине у 

Зајешару. 

 

Кандидат Немаоа Смишиклас дпбитник је захвалнице Нарпднпг музеја Лескпвац за знашајан дппринпс развпју музеја 

ппвпдпм прпславе 70 гпдина ппстпјаоа. Такпђе, дпбитник је награде „Милпрад Медић“ удружеоа Реантика, за 

истакнуте резултате из пбласти кпнзервације и рестаурације слика. Гпдине 2005. бип је шлан кпмисије за израду Нацрта 

прпграма културнп-прпсветне сарадое са Рускпм Федерацијпм. 

 

 

4. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 

(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 7 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, уметнишким, пднпснп струшним прганизацијама, 

институцијама пд јавнпг знашаја, културним и наушниминституцијама и др; 

● ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве (ушещће у раду струшних и 

управљашких тела факултета и универзитета). 

Кандидат Немаоа Смишиклас je шлан: Друщтва кпнзерватпра Србије, УЛУПУДС-а, ICCM - 

InternationalCommitteefortheConservationofMosaics. Шлан је и представник Србије у ICOMOSISCMuralPainting, шлан 

ICOMOS-а, управитељ „Фпндације академика Милпрада Бате Михаилпвића“. Кандидат је 2014. и 2015. гпдине бип шлан 

кпмисије Министарства културе и инфпрмисаоа, Кпнкурса за финансираое или суфинансираое прпјеката из пбласти 

културнпг наслеђа у Републици Србији. Гпдине 2016. бип је представник Србије за ратификацију UNESCO Кпнвенције п 

защтити ппдвпднпг културнпг наслеђа из 2001. гпдине на прпстпру југпистпшне Еврппе и један пд ппкреташа 

иницијативе за фпрмираое и псниваое Сликарске секције при Друщтву кпнзерватпра Србије. Од 2011. 

гпдинејесарадник и шлан „Survey Team“-а међунарпднпгпрпјекта SEE Mosaics Southeast Europe Mosaics ппдржанпгпд 

UNESCO Office in Venice, Regional Alliance ICOM SEE and National Academy of Art, Sofia. Од 2019. гпдине председник је 

пснивашке скупщтине и шлан Српскпг рестауратпрскпг друщтва. Кандидат сарађује са Централним институтпм за 

кпнзервацију из Бепграда на разлишитим прпјектима везаним за кпнзервацију мпзаика. Сарађује са студентима на 

прпјектима кпји се извпде на терену и у пквиру атељеа РЗЗСК Бепград, кап и са Технп Арт щкплпм, смер кпнзервација и 

рестаурација, крпз серије предаваоа и струшних ппсета Републишкпм завпду за защтиту сппменика културе у Бепграду. 

Са Щкплпм за дизајн у Бепграду сарађује крпз серије предаваоа и струшних ппсета Републишкпм завпду за защтиту 

сппменика културе у Бепграду.У перипду пд 2018. дп 2021. гпдине ангажпван је кап предаваш на Еврппскпм 

универзитету Бршкп дистрикт, БиХ (Педагпщки и Технишки факултет), кап и на Виспкпщкплскпј устанпви Еврппски 

универзитет „Калпс“, Тузла, БиХ. 
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5.Оцена сарадое кандидата са другим виспкпшкплским, научнп-

истраживачким, пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи 

и инпстранству
(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 8 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др; 

● ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама.

Кандидат Немаоа Смишиклас крпз разлишите врсте прпјеката, где се истишу теренски радпви на кпнзервацији мпзаика,  

и у кпјима ушествују средопщкплци и студенти, дппринпси оихпвпј едукацији: 

- Обука студената у пквиру превентивних радпва на нпвппткривенпм мпзаику са археплпщкпг лпкалитета Глацпв салащ, 

студенти археплпгије из Аустралије са универзитета у Сиднеју и Археплпщкпг факултета у Бепграду, 2019. 

- Обука студената у пквиру радпва на фрагментима мпзаика из Царске палате, археплпщки лпкалитет Сирмиум, у 

прпстпријама Завпда за защтиту сппменика културе Сремска Митрпвица, студенти Универзитета у Олбанију, 2015-2016. 

- Обука студената у пквиру кпнзерватпрскп-рестауратпрских радпва на мпзаицима на археплпщкпм лпкалитету 

Медијана кпд Нища, студенти Уметнишкпг факултета у Нищу. 

- Прпграм сарадое Аквилеја-Сремска Митрпвица – FondazioneAquileia – programmaEUROSTARTFVGVOJVODINA. Сарадоа 

са прпфеспрпм Маркпм Сантијем, директпрпм RavennaMosaicSchool на прпјекту кпнзервације и рестаурације 

фрагмента мпзаика из деппа Музеја Срема, Сремска Митрпвица, 2014. 

- Практишна пбука у пквиру кпнзерватпрскп-рестауратпрских радпва на мпзаику из Кнез Михаилпве улице у Бепграду, 

Археплпщки факултет, Технп Арт щкпла. 

- Кпнзерватпрскп-рестауратпрска пбука студената у пквиру кпнзерватпрскп-рестауратпрских радпва на престпним 

икпнама из цркве Св. НикплеманастираЩатпроа, студентиАкадемије СПЦ. 
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1. Бипграфски ппдаци п кандидатима
 (Пппуоава  кандидат) 

Име презиме  Александар Тпдпрпвиё 

Местп и датум рпѐеоa  Ариље, 26.02.1968. 

Адреса  Никшиёка 5, 31230 Ариље 

Телефпн  065/4387976 

E-mail адреса  alexandararilje@gmail.com 

2. Ппдаци п шкплпваоу

Оснпвне студије Факултет примеоених уметнпсти и дизајна-Бепград 

Мастер мастер 300 ЕСПБ бпдпва 

Специјализација  / 

Магистратура  / 

Дпктпрат  / 

Усавршаваоа у земљи и 
инпстранству 

-У Нарпднпм музеју у Бепграду (пд јануара 1994. дп краја 
августа 1996.- датп у прилпгу) кап хпнпрарни сарадник;  

-Завршен курс Дигитализација културнпг наслеѐа, 2020. 
(пптврда дата у прилпгу) 

Учешће на кпнгресима, стручним и научним скуппвима 
(датп у прилпгу): 

 Кпнференција "Кпнзервација ппкретних културних дпбара у
Србији данас", учесник, 2016;

 Фпрум п културнпм наслеѐу Нарпдне Републике Кине и
земаља Централне и Истпчне Еврппе (16+1), учесник, 2016;

 Стручни скуп: Будуёнпст пчуваоа и заштите културнпг наслеѐа 
у кпнтексту израде нпвпг закпна, учесник, 2015;

 Научни скуп: Кплпнија кпнзерватпра, рестауратпра и
музејских радника, аутпр и рукпвпдилац, 2016;

 Први Фпрум п културнпм наслеѐу Нарпдне Републике Кине и
земаља Централне и Истпчне Еврппе (16+1), учесник, 2017;
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 Научни скуп: Кплпнија кпнзерватпра, рестауратпра и
музејских радника, аутпр и рукпвпдилац, 2017;

 Научнп-стручни скуп: Етнп села и сепске амбијенталне целине
(музеји на птвпренпм), учесник, 2017;

 Меѐунарпдна научна кпнференција: Ретрпспективе и 
перспективе етнплпгије и антрппплпгије, учесник, 2017;

 Скупштина ДКС-а, пдржап предаваое О начину прганизације, 
значају, пптребама и улпзи музеплпшких радника, размени 
искустава, сазнаоа и знаоа на примеру музејскпг прпграма
Кплпнија кпнзерватпра, рестауратпра и музејских радника, 
предавач,2018;

 Научни скуп: Кплпнија кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника, аутпр и рукпвпдилац, 2018

 Междунарпден панаир на традиципнните занаяти / ETAR, 
предавач, Република Бугарска, 2018;

 Научни скуп: Меѐунарпдна кплпнија кпнзерватпра, рестаура-
тпра и музејских радника, аутпр и рукпвпдилац, 2019;

 Меѐунарпдни научнa кпнференција: Tangible and intangible 
heritage in civil engineering, Музеј „Етар“, Република Бугарска, 
предавач, 2019. и

 Мнпги други кпнгреси, стручни и научни скуппви: Састанци 
Друштва кпнзерватпра Србије, састанци ICOMOS-а Србија...

Сарадоа са институцијама кпје се баве културним наслеђем 
у земљи и ван ое 

размена искустава и знаоа, пружаое ппмпћи 
(датп у прилпгу) 

 Сарадоа са институцијама ван Републике Србије:
Република Бугарска:
*Музеј „Етар“ Габрпвп,
*Археплпшки музеј у Спфији,
*Музеј Варна и
*Наципнални истпријски музеј,
Министарствп пбразпваоа и науке Руске Федерације: 
*Технплпшки факултет, Институт за заштиту живптне средине, 
Министарствп прпсвете и културе Р.Српске: 
*Одељеое за заштиту културнпг наслеѐа,
Република Северна Македпнија: 
*Археплпшки музеј у Скппљу и
*Нарпдни музеј у Охриду - Куёа Рпбеви),
Република Мaѐарска: 
*Сканзен - Сент Андреја,
Република Црна Гпра: 
*Нарпдни музеј,
Република Бпсна и Херцегпвина: 
*Музеј мемпријални центар Кпзара,
Република Хрватска: 
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*Музеј Матије Гупца,
*Музеј Кумрпвец, …

 Сарадоа са институцијама у Републици Србији:
*Нарпдни музеј - Бепград,
*Етнпграфски музеј - Бепград,
*Музеј Впјвпдине - Нпви Сад,
*Градски музеј Спмбпр,
*РЗЗСК - Бепград,
*Истпријски институт САНУ,
*Етнпграфски институт САНУ,
*Нарпдни музеј - Ужице,
*Завичајни музеј - Прибпј,
*Музеј рудничкп такпвскпг краја - Гпрнји Миланпвац, 
*Нарпдни музеј - Аранѐелпвац,
*Нарпдни музеј - Зајечар, Музеј Рас - Нпви Пазар,
*Музеј науке и технике - Бепград,
*Универзитетска библиптека С. Маркпвиё - Бепград,
*културни центри, библиптеке и галерије ширпм земље...

 Сарадоа са лабпратпријама у културнпм наслеђу:
Република Грчка:
*Центар за дијагнпстику уметничких дела-Игрима Ормилиа-
Art Diagnosis Centre (Of-ADC), 
Република Србија:  
*Лабпратприја за испитиваое материјала у културнпм
наслеѐу - Технплпшки факултет Универзитета у Нпвпм Саду, 
*емијска лабпратприја Нарпднпг музеја у Бепграду, Хемиекп - 
Бепград... 

 Сарадоа са факултетима и средоим шкплама кпје шкплују 
кпнзерватпре и рестауратпре: 
*ФПУ - Бепград,
*ФЛУ - Сарајевп,
*Технплпшки факултет - Нпви Сад,
*ФДУ - Бепград,
*Уметничка шкпла - Ужице,
*Машинскп сапбраёајна шкпла, смер Кпнзерватпр културних 
дпбара - Чачак, 
*Уметничка шкпла - Краљевп;

Дп сада,у смислу размене искустава и знаоа, саветпдавне и 
практичне ппмпёи, пстварип сарадоу са прекп 80 институција у 
земљи и инпстранству; 

-Стручнп усавршаваое у Музеју на птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп... 

Студијска путпваоа:  
Италија: Римини (Castel Sismondo, Museo della Citta), Сан 
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Маринп (Музеј на птвпренпм), Бплпоа (Palazzo Comunale, 
Basilica San Petronio, Palazzo del Podestà, Pinacoteca Nazionale, 
Museo di Palazzo Poggi, MAMbo - Museo d'Arte Moderna и мнпги 
други), Равена (Domus dei Tappeti di Pietra, Museo d'Arte della 
città di Ravenna, Archiepiscopal Museum, Pinacoteca Comunale, 
Tamo Museo del Mosaico, итд)... Будимпешта, Сент Андреја, Беч, 
Праг, Париз, Мпсква... 

Страни  језици Енглески 

НАПОМЕНА: Укпликп је кандидат завршип студије у инпстранству, у пдгпварајуёе ппље 
унети брпј и датум акта п признаваоу стране виспкпшкплске исправе и назив пргана кпји је 
извршип признаваое 

3. Ппдаци п заппслеоу

Рад на факултету 

 (Дпсадашои избпри у зваое наставника универзитета)

Зваое наставника Назив факултета пд –  дп 

1./  /  / 

2./  /  / 

3./  /  / 

Рад ван факултета 

 (На кпјим  радним местима, у кпјим институцијама пднпснп другим  прганизаципним
фпрмама и у кпм перипду  је кандидат бип ангажпван)
Дпказ: пверена фптпкппија радничке коижице дата у прилпгу

Раднп местп Где Од – дп 

1.Нарпдни музеј у Бепграду хпнпрарни сарадник у Нарпднпм музеју 
у Бепграду (у прилпгу пптврда Музеја) 

1.1.1994-31.8.1996. 

2.Техничка шкпла Ариље 
Наставник, Уметнпст и 
култура 

Ариље 1.2.1996-15.7.1996. 

3.ОШ „Стеван Чплпвиё“ 
Наставник, Ликпвнп 
пбразпваое и васпитаое 

Ариље 1.9.1997-31.8.1998. 

4.Културни центар Ариље 
Нарпдна библиптека Ариље 
Коижничар, Градске нпвине 
и Градска галерија 

Ариље 1.8.2002-3.9.2003. 
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5. ОШ “Јездимир Трипкпвиё“ 
Латвица 
Наставник, Ликпвнп 
пбразпваое и васпитаое 

Ариље 4.9.2003-31.8.2004. 

6. Уметничка шкпла Ужице,
Наставник уже и ппште 
стручних предмета, смер 
Кпнзерватпр културних 
дпбара 

Ужице 4.9.2003-14.4.2015. 

7.Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
Кпнзерватпр-рестауратпр 

Сирпгпјнп пд 15.4.2015- 

I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Ппдаци п наставнпм раду
НАПОМЕНА: Кандидат никада није бип заппслен на факултету па су у табеле 
уписани ппдаци везани за рад са студентима кап и пни из Уметничке шкпле у 
Ужицу (у прилпгу у: ПОРТФОЛИО). 

4.1. искуствп у педагпшкпм раду са студентима; 
4.2. пцена педагпшкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг 
перипда; 
4.3. резултати у развпју уметничкп-наставнпг, пднпснп научнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 
4.4. ментпрствп на завршним радпвима на свим нивпима студија.  
4.5. учешёе у кпмисијама за пдбрану завршних радпва на свим нивпима студија; 
4.6. значајни резултати студената у бављеоу уметничким, пднпснп научним радпм кпји су пстварени ппд 
ментпрствпм и уз ппмпё кандидата. 
4.7. приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране кпмисије (важи за 
зваое дпцента) 

4.1. Искуствп у педагпшкпм раду са студентима:  
(увереоа и пптврде дате у прилпгу) 
-Сарадоа са студентима и прпфеспркпм Граница Юлия Владимирпвна са Ппвплжский 
гпсударственнъוй технплпгический университет (Вплга државни технплпшки универзитет, 
Руска Федерација), 2018;  
-У сарадои са Прпгрампм Америчкпг савета за размену студената FLEX (раније A-SMYLE) у 
Музеју „Старп селп“ Сирпгпјнп радип са студентима из целпг света: уметничке инсталације, 
ппставке излпжби, креативне радипнице и ппсебне тематске дане ппсвеёене различитим 
друштвеним питаоима измеѐу псталпг и заштити културнпг наслеѐа. Радипнице трајале месец 
дана; 
-Искуствп у раду са студентима крпз Кплпнију кпнзервтпра, рестауратпра и музејских радника 
(пмпгуёип студентима кпнзервације да учествују у научнпм скупу, презентују и пбјаве свпје 
радпве) 2016, 2017, 2018. и 2019;  
-Ментпрски рад са асистентима у пквиру прпграма Кпнзерватпрскп рестауратпрски радпви на 
предметима из Етнпграфске збирке музеја (у пквиру пвпг прпграма сваке гпдине у музеју 
„Старп селп“ бип је ментпр у раду са два студента кпји су завршили кпнзервацију (били су 
оегпви асистенти-ппмпёници у кпнзервацији и рестаурацији, впѐеоу кпнз.-рест. 
дпкументације...) кпјима је пренпсип знаоа и стечена искуства; прпграм је трајап пд 6 дп 8 
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месеци / 2017, 2018. и 2019. гпдинa); 
-Аутпр и рукпвпдилац прпграма Летоа шкпла кпнзервације 2018. са студентима кпнзервације 
Факултета ликпвних умјетнпсти из Сарајева; 
-Аутпр и рукпвпдилац прпграма Летоа шкпла кпнзервације 2019. са студентима Факултета 
примеоених уметнпсти из Бепграда (аутпр билтена п радпвима, кпаутпр дпцент Мина Јпвиё);  
-Ментпрски рад за пплагаое стручнпг испита.  

-Уметничка шкпла Ужице:  
Израдип наставне планпве и прпграме пд прве дп четврте гпдине кап и прпграм за завршни 
испит смера Кпнзерватпр културних дпбара, радип на ппслпвима везаним за завршни рад и 
предматурску праксу, бип председник кпмисије за завршне радпве, радип кап наставник 
стручних предмета Материјали и технике и Практична рад на смеру Кпнзерватпр културних 
дпбара; 
-У прпсвети укупнп радип пд 1.2.1996. дп 14.4.2015. са паузпм пд 1.8.2002. дп 3.9.2003, укупнп 
пкп 14 гпдина са различитим прпцентпм нпрме.  

4.2.Оцена педагпшкпг рада дпбијена у ученичким анкетама табеларнп дата у ппртфплију пд 
2012. дп 2015. гпдине, дп краја раднпг пднпса у Уметничкпј шкпли у Ужицу: 

ТАБЕЛАРНО ДАТО У ПРИЛОГУ – Ппртфплип  

4.3. Резултати у развпју уметничкп-наставнпг, пднпснп научнп-наставнпг ппдмлатка у 
Уметничкпј шкпли у Ужицу пд 2012. дп 2015. гпдине, дп краја раднпг пднпса у Уметничкпј 
шкпли у Ужицу: 

ТАБЕЛАРНО ДАТО У ПРИЛОГУ – Ппртфплип 

4.4.Ментпрски рад на завршним испитима у Уметничкпј шкпли у Ужицу: 
- Ментпр за пплагаое стручнпг испита за наставника кпнзервације Јелени Гускиё Петрпвиё, 
Милени Вермезпвиё и Владислави Мијушкпвиё; 
-Ментпрски рад на завршнпм испиту (предматурска пракса, израда завршнпг рада и пплагаое 
завршнпг испита) сваке гпдине пд 2004. дп 2014. у Уметничкпј шкпли у Ужицу 

ТАБЕЛАРНО ДАТО У ПРИЛОГУ – Ппртфплип 

4.5.Учешће у кпмисијама за пдбрану завршних радпва у Уметничкпј шкпли у Ужицу: 
-Председник кпмисије за пплагаое завршнпг испита смера Кпнзерватпр културних дпбара, 
сваке гпдине пд 2004. закључнп са 2014; 
-Члан кпмисије за пплагаое завршнпг испита ученика са других српдних смерпва и у другим 
шкплама: Ликпвни техничар, Гравер уметничких предмета, Дрвпрезбар уметничких предмета 
и сличнп, сваке гпдине пд 2004. закључнп са 2014 ; 

ТАБЕЛАРНО ДАТО У ПРИЛОГУ – Ппртфплип 

4.6.Значајни резултати ученика Уметничке шкпле у Ужицу:  
-Савладаваое знаоа и вештина када су у питаоу цртаое, сликаое, израда мпзаика, фреске... 
кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на различитим материјалима у сарадои са 
различитим институцијама, ученичке излпжбе, учествпваоа на такмичеоима и награде 
дпбијене на тим такмичеоима. 

ДАТО У ПРИЛОГУ – Ппртфплип 
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4.7. Одржани угледни часпви у Уметничкпј шкпли у Ужицу: 
-Одржан угледни час п кпнзерватпрскп-рестауратпрским ппступцима у изради ретуша на 
уљанпј слици; 
-Одржан угледни час п кпнзервацији и рестаурацији текстилних предмета; 

ДАТО У ПРИЛОГУ – Ппртфплип 

5. Ппдаци п уметничкпм, пднпснп научнпистраживачкпм раду

Списак  изведених, излпжених, снимљених, реализпваних, пбјављених дела/радпва- 
референце 

 За ппље уметнпсти:
Репрезентативне референце пп категпријама прпписане су Стандардима за акредитацију студијских
прпграма.

 За ппље науке:
Научни радпви пбележавају се и вреднују на пснпву важеёе категпризације часпписа за избпр у
научнпистраживачкп зваое из Правилника п ппступку и начину вреднпваоа и квантитативнпм 
исказиваоу научнпситраживачких резултата истраживача.

Референца Где Када 

КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ: ШТАФЕЛАЈНО СЛИКАРСТВО 

1.Димитрије Аврампвиё, 
Престпна икпна Бпгпрпдица са 
Христпм, уље на платну, време 
настанка 1842? гпдина,  
258 х 126 cm, дпсије брпј 4203, 
Сабпрна црква Бепград 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994./1995. 

2. Димитрије Аврампвиё,
Престпна икпна Христ 
Пантпкратпр, уље на платну, 
време настанка 1842? гпдина, 
258 х 126 cm, дпсије брпј 4204, 
Сабпрна црква Бепград 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994./1995. 

3. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
дрвеним делпвима 
икпнпстаса, дубпреза и 
ппзлате, кап и на 
рекпнструкцији истих,  
Сабпрна црква Бепград 

 Нарпдни музеј Бепград и у 
Сабпрнпј цркви у Бепграду 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 

 1994./1995./1996. 

4. Св. Филип, јајчана темпера
на дасци, неппзнати аутпр, 
XVIII век, Црква Св. Симепна у 
Јагпдои, 67,5 х 45,5 cm, дпсије 
брпј 3955 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994. 

5. Арханѐел Михаилп (са
сребрним пкпвпм), темпера на 
дасци, неппзнати аутпр, XVIII 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 

 1994. 
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век, Манастир Драгпвиё, 
 96,5 х 56 cm, дпсије брпј 4175 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

6. Свети Јпван (са сребрним
пкпвпм), темпера на дасци, 
неппзнати аутпр, XVIII век, 
Манастир Драгпвиё,  
96,5х56 cm, дпсије брпј 4173 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994. 

7. Мплитва у Гетсиманскпм
врту (са сребрним пкпвпм), 
темпера на дасци, неппзнати 
аутпр, XVIII век, Манастир 
Драгпвиё, 49,5 х 46 cm, дпсије 
брпј 4168 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994./1995. 

8. Тајна вечера (са сребрним
пкпвпм), темпера на дасци, 
неппзнати аутпр, XVIII век, 
Манастир Драгпвиё, 
 45 х 50,5  cm, дпсије брпј 4170 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994. 

9. Свети аппстпл, темпера на
дасци, неппзнати аутпр, XVIII 
век, Црква Св. Арханѐела 
Михаила у Мираоама, 58,7 х 
39,7 cm, дпсије брпј 4092 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994. 

10. Свети аппстпл Јакпв,
темпера на дасци, неппзнати 
аутпр, XVIII век, Црква Св. 
Арханѐела Михаила у 
Мираоама, 58,7 х 40,2 cm, 
дпсије брпј 4096; 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994. 

11. Бпгпрпдица Одигитрија,
темпера на дасци, неппзнати 
аутпр, XVIII век, Црква Св. 
Арханѐела Михаила у 
Мираоама, 84,7 х 67,2 cm, 
дпсије брпј 4090 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994. 

12. Ппртрет чпвека, уље на
платну, фламанска шкпла, 
неппзнати аутпр, XVII век, 25 
х20,5 cm, инв. брпј 1. Стр.1208, 
дпсије брпј 4114 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994. 

13. Мптив античких зидпва
Бепграда (фреска ппреклпм из 
кафане Знак питаоа у 
Бепграду), секп техника на 
зиду пд набпја236 х 110,5  cm, 
дпсије брпј 4207 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда)  
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994. 
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14. Мптив Сабпрне цркве у
Бепграду (фреска ппреклпм из 
кафане Знак питаоа у 
Бепграду), секп техника на 
зиду пд набпја, 240 х 93 cm, 
дпсије брпј 4208 

 Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

 1994. 

15. Аутпр неппзнат, Распеёе
Гпсппдое (четвпрпделна 
икпна),јајчана  темпера на 
дасци,19. век, 31,5х24,5 cm, 
дпсије брпј 71, Црква Св. 
Марка у Ужицу  

Рад у атељеу и у 
Цркви Св. Марка у Ужицу (ужива 
зажтиту) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

2007. 

16. Аутпр: неппзнат, Арханѐел
Гаврилп, уље на платну, прва 
пплпвина 20. века, 49х27 cm, 
дпсије брпј 72, Црква Св. 
Марка у Ужицу 

Рад у атељеу и у 
Цркви Св. Марка у Ужицу (ужива 
зажтиту) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

2007. 

17. Аутпр неппзнат,
Бпгпрпдица са Христпм, уље 
на јутанпм платну 
нашпанпванпм на даску, 
19.век, 61,6х43,2 cm, дпсије
брпј 73, Црква Св. Марка у 
Ужицу 

Рад у атељеу,  
Црква Св. Марка у Ужицу (ужива 
зажтиту) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

2007. 

18. Павле Чпртанпвиё,
Бпгпрпдица са Христпм, уље 
на платну, гпдина настанка 
1893, димензије 68х53,3 cm, 
дпсије брпј 74, инвентарни 
брпј нема, Црква Св. Марка у 
Ужицу 

Рад у атељеу, 
Црква Св. Марка у Ужицу (ужива 
зажтиту) 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

2007 

19. Аутпр неппзнат,
Бпгпрпдица са Христпм, уљана 
бпја на памучнпм платну 
каширанпм на бпрпву даску, 
гпдина настанка крај 19, 
ппчетак 20. века, 146х63,5 cm, 
дпсије брпј 79, инвентарни 
брпј нема, Храм Светпг 
аппстпла и јеванѐелисте Луке 
у Субјелу 

рад у атељеу и у 
Храм Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

2008. 

20. Аутпр неппзнат, Арханѐел
Гаврилп (царске двери), уљана 
бпја на дасци, гпдина настанка 
1921, димензије 170х39,5 cm, 
дпсије брпј 80, ХрамСветпг 

рад у атељеу и у 
Храм Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

2008. 
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аппстпла и јеванѐелисте Луке 
у Субјелу 

21 Аутр:неппзнат, Пресвета 
Бпгпрпдица, (царске двери), 
уљана бпја на дасци, гпдина 
настанка 1921, димензије 
170х39,5 cm, дпсије брпј 80, 
ХрамСветпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

рад у атељеу и у 
Храм Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

2008. 

22. Аутпр неппзнат, Христ
Пантпкратпр, уљана бпја на 
памучнпм платну каширанпм 
на бпрпву даску, крај 19. и 
ппчетак 20. века, 145х63 cm, 
дпсије брпј 81, Храм Светпг 
аппстпла и јеванѐелисте Луке 
у Субјелу 

рад у атељеу и у 
Храм Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

2008. 

23. Аутпр неппзнат, Св. Лука,
уље на дасци, гпдина настанка 
крај 19. и ппчетак 20. века, 
79х53 cm, дпсије брпј 82, 
инвентарни брпј нема, Храм 
Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

рад у атељеу и у 
Храм Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

2008. 

24. Аутпр неппзнат, Четири
аппстпла, уљана бпја на дасци, 
крај 19. и ппчетак 20. века, 
91,5х32 cm, дпсије брпј 83, 
Храм Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

рад у атељеу и у 
Храм Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

2008. 

25. Аутпр неппзнат, Четири
аппстпла, уљана бпја на дасци, 
крај 19. и ппчетак 20. века, 
83,5х31,5 cm, дпсије брпј 84, 
Храм Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

рад у атељеу и у 
Храм Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

2008. 

26. Аутпр неппзнат, Распеёе
(крст са врха икпнпстаса), 
уљана бпја на дасци, крај 19. и 
ппчетак 20. века, 117х81,5 cm, 
дпсије брпј 85, Храм Светпг 
аппстпла и јеванѐелисте Луке 
у Субјелу 

рад у атељеу и у 
Храм Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

2008. 

27. Аутпр неппзнат, Ппстпље
за крст (ппсребрен дубпрез 
прекп кпјег је сликанп), уљана 

рад у атељеу и у 
Храм Светпг аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 

2008. 
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бпја на дасци, крај 19. и 
ппчетак 20. века, 81х21,5 cm, 
дпсије брпј 86, Храм Светпг 
аппстпла и јеванѐелисте Луке 
у Субјелу 

28. Алексеј Лазпвиё,
Св Трпјица (крунисаое 
Пресвете Бпгпрпдице), уље на 
дасци, време настанка 1870, 
димензије 80,3х63,5 cm, 
дпсије брпј 102 Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе)   

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге)  

2013. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

29. Јанкп Мплерпвиё,
Пресвета Бпгпрпдица (икпна 
уместп преслице), темпера на 
дрвету, 1822-1830, димензије 
35,7х52,3 cm, дпсије брпј 111, 
Црква рпѐеоа Пресвете 
Бпгпрпдице у Прилипцу кпд 
Ппжеге (ужива заштиту 
државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2013. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

30. Јанкп Мплерпвиё, Св. Јпван 
Бпгпслпв (икпна уместп 
преслице), јајчана темпера на 
дасци, 1822-1830. гпдине, 
35,6х52,3 cm, дпсије брпј 112, 
Црква рпѐеоа Пресвете 
Бпгпрпдице у Прилипцу кпд 
Ппжеге (ужива заштиту 
државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (у прилп-
гу: рад припремљен за пбјављи-
ваое, Кпнзерватпрскп-рестаура-
тпрски радпви на икп-нпстасу 
Цркве рпѐеоа Пресвете Бпгпрп-
дице у Прилипцу кпд Ппжеге) 

2013. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

31. Јанкп Мплерпвиё,
Св. Вартплпмеј, уље на дасци, 
време настанка измеѐу 1822-
1830. гпдине, 27,5х49,8 cm, 
дпсије брпј 113, Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2014. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

32. Јанкп Мплерпвиё,
Св. Андреј, уље на дасци, 
време настанка измеѐу 1822-
1830. гпдине, 28,1х49,9 cm, 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 

2014. 
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дпсије брпј 114, Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

33. Јанкп Мплерпвиё, Св.
Тпма, уље на дасци, време 
настанка измеѐу 1822-1830. 
гпдине, 27,4х49,5 cm, дпсије 
брпј 115, Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2014. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

34. Јанкп Мплерпвиё,
Св. Маркп, уље на дасци, 
време настанка измеѐу 1822-
1830. гпдине, 27,1х49,2 cm, 
дпсије брпј 116, инвентарни 
брпј 8, Црква рпѐеоа Пресвете 
Бпгпрпдице у Прилипцу кпд 
Ппжеге (ужива заштиту 
државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2014. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

35. Јанкп Мплерпвиё, Св. Лука, 
уље на дасци, време настанка 
измеѐу 1822-1830. гпдине, 
27,7х50,2 cm, дпсије брпј 117, , 
Црква рпѐеоа Пресвете 
Бпгпрпдице у Прилипцу кпд 
Ппжеге (ужива заштиту 
државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2014. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

36. Јанкп Мплерпвиё,
Св. Симпн, уље на дасци, 
време настанка измеѐу 1822-
1830. гпдине, 27,8х50,2cm, 
дпсије брпј 118, Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2014. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

37. Јанкп Мплерпвиё,
Св. Јакпв, уље на дасци, време 
настанка измеѐу 1822-1830. 
гпдине, 27,5х49,6 cm, дпсије 
брпј 119, Црква рпѐеоа 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-

2014. 

(датп у прилпгу у 
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Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у Прилип 

фптпдпкумрнтацији) 

38. Јанкп Мплерпвиё,
Св.Филип, уље на дасци, 
време настанка измеѐу 1822-
1830. гпдине, 27,4х49,5 cm, 
дпсије брпј 120, Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2014. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

39. Јанкп Мплерпвиё,
Св. Петар, уље на дасци, време 
настанка измеѐу 1822-1830. 
гпдине, 33,3х65,4 cm, дпсије 
брпј 100, Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2014. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

40. Јанкп Мплерпвиё,
Св Матеј, уље на дасци, време 
настанка измеѐу 1822-1830. 
гпдине, 32,7х65,4 cm, дпсије 
брпј 101, инвентарни брпј 14, 
Црква рпѐеоа Пресвете 
Бпгпрпдице у Прилипцу кпд 
Ппжеге (ужива заштиту 
државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2014. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

41. Јанкп Мплерпвиё,
надверак (изнад централних 
двери), уље на дасци, време 
настанка измеѐу 1822-1830. 
гпдине, 75,1х27,4 cm, дпсије 
брпј 103, Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге)  

2014. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

42. Јанко Молеровић, Распеће

Господње (крст са врха 

иконостаса), темпера на дасци, 

1822-1830, 109,6х142,6 cm, 

досије број 121, Цркве рођења 

Пресвете Богородице у 

Прилипцу код Пожеге (ужива 

заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 

2015. 
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Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

43. Јанкп Мплерпвиё,
Св Павле, уље на дасци, време 
настанка измеѐу 1822-1830. 
гпдине, 33,3х64,5 cm, дпсије 
брпј 104, , Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2015. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

44. Јанкп Мплерпвиё, Св Јпван, 
уље на дасци, време настанка 
измеѐу 1822-1830. гпдине, 
34х64,6 cm, дпсије брпј 105, 
Црква рпѐеоа Пресвете 
Бпгпрпдице у Прилипцу кпд 
Ппжеге (ужива заштиту 
државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2015. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

45. Јанкп Мплерпвиё,
Бпгпрпдица са Христпм 
(престпна икпна), уље на 
дасци, гпдина настанка 1830. 
гпдине, 66,8х85,3 cm, дпсије 
брпј 106, Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2015. 

46. Јанкп Мплерпвиё, Христ
Пантпкратпр (престпна икпна), 
уље на дасци, гпдина настанка 
1830. гпдине, 67,5х85,3 cm, 
дпсије брпј 107, Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2015. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

47. Иван Менљикпв, Аханѐел
Гаврилп (двери), уље на 
леспниту, гпдина настанка 
1961, 27,4х49,5 cm, дпсије брпј 
108, Црква рпѐеоа Пресвете 
Бпгпрпдице у Прилипцу кпд 
Ппжеге (ужива заштиту 
државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице, Прилипац 

2015. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 
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48. Иван Менљикпв, Пресвета
Bпгпрпдица (двери), уље на 
леспниту, гпдина настанка 
1961. гпдине, 25х44 cm, дпсије 
брпј 109, Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2015. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

49. Иван Менљикпв, Арханѐел
Михаилп (двери на ѐакпникп-
ну), уље на леспниту, гпдина 
настанка 1961, 44х58 cm, 
дпсије брпј 110, Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге (ужива 
заштиту државе) 

Теренски рад: Црква рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2015. 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

50. Слпбпдан Кајтез, Арханѐел
Гаврилп (левп крилп, царске 
двери), темпера на липпвпј 
дасци, време настанка 2002. 
гпдине, 176х 39,5 cm, дпсије 
брпј 123-а, Црква Светпг 
Ахилија у Ариљу (ужива 
заштиту изузетнпг значаја)  

Рад у атељеу и у  
Цркви Св. Ахилија у Ариљу 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

2016. 

51. Слпбпдан Кајтез, Пресвета
Бпгпрпдица (деснп крилп, 
царске двери), темпера на 
липпвпј дасци, време настанка 
2002. гпдине, 176х 39,5 cm, 
дпсије брпј 123-б, Црква 
Светпг Ахилија у Ариљу (ужива 
заштиту изузетнпг значаја)  

Рад у атељеу и у 
 Цркви Св. Ахилија у Ариљу 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

2016. 

52. Слпбпдан Кајтез,
Бпгпрпдица са Христпм, време 
настанка 2002. гпдине, 
темпера на липпвпј дасци, 
167,5х67 cm, дпсије брпј 124, 
Црква Светпг Ахилија у Ариљу 
(ужива заштиту изузетнпг 
значаја)  

Рад у атељеу и у 
 Цркви Св. Ахилија у Ариљу 

2016. 

53. аутпр неппзнат,
Бпгпрпдица са христпм, 
штампа на хартији са пкпвпм 
пд месинга, прва пплпвина 

Рад у атељеу, 

 Црква Св. Ахилија у Ариљу 

2016. 
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20.века, димензије 20х17 cm,
дпсије брпј 125, Црква Светпг 
Ахилија у Ариљу (ужива 
заштиту изузетнпг значаја) 

(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

54. Слпбпдан Кајтез, Христ
Пантпкратпр, време настанка 
2002, темпера на липпвпј 
дасци, димензије 167,5х67 cm, 
дпсије брпј 126, Црква Светпг 
Ахилија у Ариљу (ужива 
заштиту изузетнпг значаја)  

Рад у атељеу и у 
 Цркви Св. Ахилија у Ариљу 

2016. 

55. Аутпр неппзнат,
Плаштаница, уљана бпја на 
платну импрегниранпм лпјем, 
време настанка 1868, 
димензије 43х60 cm, дпсије 
брпј 130, Црква Светпг Ахилија 
у Ариљу (ужива заштиту 
изузетнпг значаја) 

Рад у атељеу 

Цркви Св. Ахилија у Ариљу 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкумрнтацији) 

2016. 

56. Аутпр: неппзнат, Свети
Никпла, темпера на бпрпвпј 
дасци, време настанка 
неппзнатп, 24х17,5 cm, дпсије 
брпј 134, инв. рпј нема, Црква 
Светпг Ђпрѐа у Гпдпвику кпд 
Ппжеге 

Рад у атељеу, 

Нарпдни музеј у Ужицу 
(пптврда дата у прилпгу и датп у 
фптпдпкументацији) 

2017. 

57. Аутпр неппзнат,
Четвпрпделна икпна, темпера 
на дасци, време настанка 
неппзнатп, 29,5х25 cm, дпсије 
брпј136, Црква у Сељашници? 
Кпд Пријеппља 

Рад у атељеу, 

Нарпдни музеј у Ужицу 
(датп у прилпгу у 
фптпдпкументацији) 

2017. 

58. Аутпр: неппзнат, Распеёе
Гпсппдое (четвпрпделна 
икпна), темпера на дасци, 
време настанка неппзнатп, 
39,3х31,4 cm, дпсије брпј 137, 
инв брпј у реверсу 
нема(пзначена кап 66 беез 
других знакпва) 

Нарпдни музеј у Ужицу 

(пптврда дата у прилпгу и датп у 
фптпдпкументацији) 

2017. 

59. Aутпр неппзнат,
Бпгпрпдица са Христпм 
(престпна икпна), уље на 
липпвпј дасци, гпдина 
настанка 1927. гпдина,64х107 
cm дпсије бр. 142, Црква 

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

(пптврда дата у прилпгу и датп у 
фптпдпкументацији) 

2018. 
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Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

60. Aутпр: неппзнат, Христ
Пантпкратпр (престпна икпна), 
уље на липпвпј дасци, време 
настанка 1927. гпдина, 65х107 
cm, дпсије бр. 143, Црква 
Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

(пптврда дата у прилпгу и датп у 
фптпдпкументацији) 

2018. 

61. Aутпр пптписан кап
Веракпз, Аранѐел Михаилп 
(северне двери), уље на 
платну, време настанка 1930. 
гпдина, 36х52 cm, дпсије брпј 
144, инв.бр: нема, Црква 
Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

Тернски рад и рад у атељеу: 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

(пптврда дата у прилпгу и датп у 
фптпдпкументацији) 

2018. 

62. Aутпр неппзнат, Арханѐел
Гаврилп (левп крилп царских 
двери), уље на платну, 24х52 
cm, дпсије брпј 145, Црква 
Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља (Икпна 
је исечена и из тпг разлпга не 
ппстпји име аутпра и гпдина 
настанка. Нјверпватније ју је 
радип аутпр псталих икпна из 
1930. гпдине) 

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

(пптврда дата у прилпгу и датп у 
фптпдпкументацији) 

2018. 

63. Аутпр неппзнат, Пресвета
Бпгпрпдица (деснп крилп 
царских двери), уље на платну, 
време настанка 1930. 
гпдина,24х53 cm, дпсије брпј 
146, Црква Вазнесеоа 
Гпсппдоег у Драгпјевцу кпд 
Ариља. (икпна је исечена и из 
тпг разлпга не ппстпји име 
аутпра. Најверпватније ју је 
радип аутпр псталих икпна из 
1930. гпдине) 

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

(пптврда дата у прилпгу и датп у 
фптпдпкументацији) 

2018. 

64. Aутпр пптписан кап
Веракпз, Јпван Крститељ 
(јужне двери), уље на платну, 
време настанка 1930. гпдина, 
32х54 cm, дпсије брпј 147, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

(пптврда дата у прилпгу и датп у 
фптпдпкументацији) 

2018. 
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Драгпјевцу кпд Ариља 

65. Aутпр пптписан кап
Веракпз, Васкрсеое Гпсппдое, 
уље на платну, време настанка 
1930. гпдина, 57х56 cm, дпсије 
брпј 148, Црква Вазнесеоа 
Гпсппдоег у Драгпјевцу кпд 
Ариља  

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

(пптврда дата у прилпгу и датп у 
фптпдпкументацији) 

2018. 

66. Aутпр пптписан кап
Веракпз, Крштеое Христпвп, 
уље на платну, гпдина 
настанка 1930, 46х56 cm, 
дпсије брпј 149, Црква 
Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

(пптврда дата у прилпгу и датп у 
фптпдпкументацији) 

2018. 

67. Aутпр пптписан кап
Веракпз, Тајна вечера, уље на 
платну, време настанка 1930. 
гпдина, 54х77 cm, дпсије брпј 
150, Црква Вазнесеоа 
Гпсппдоег у Драгпјевцу кпд 
Ариља  

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

(пптврда дата у прилпгу и датп у 
фптпдпкументацији) 

2018. 

68. Aутпр пптписан кап
Веракпз, Вазнесеое Гпсппдое, 
уље на платну, време настанка 
1930. гпдина, 47х57 cm, дпсије 
брпј 151, Црква Вазнесеоа 
Гпсппдоег у Драгпјевцу кпд 
Ариља  

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  
(у прилпгу дата пптврда) 

2018. 

69. Aутпр пптписан кап
Веракпз, Рпѐеое Христпвп, 
уље на платну, време настанка 
1930. гпдина, 47,5х57 cm, 
дпсије брпј 152, Црква 
Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

Тернски рад: Црква Вазнесеоа 
Гпсппдоег у Драгпјевцу кпд 
Ариља  
(у прилпгу дата пптврда) 

2018. 

70. Aутпр пптписан кап
Веракпз, Рпждествп Пресвете 
Бпгпрпдице, уље на платну, 
нема уписана гпдина, 
најверпватније 1930, 51х70 cm, 
дпсије брпј 153, Црква 
Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  
(у прилпгу дата пптврда) 

2018. 
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71. Aутпр пптписан кап
Веракпз, Света Трпјица, уље на 
платну, време настанка 1930. 
гпдина, 62х71 cm, дпсије брпј 
154, Црква Вазнесеоа 
Гпсппдоег у Драгпјевцу кпд 
Ариља  

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  
(у прилпгу дата пптврда) 

2018. 

72. Aутпр пптписан кап
Веракпз, Успеое Превете 
Бпгпрпдице, уље на платну, 
време настанка 1930. гпдина, 
52х65 cm, дпсије брпј 155, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  
(у прилпгу дата пптврда) 

2018. 

73. Кпнзерватпрскп-рестаура-
тпрски радпви на дрвеним 
делпвима икпнпстса: решава-
ое прпблема кпје су направи-
ли ксилпфагни инсекти, кпнсп-
лидација, чишёеоа, рекпнстр-
укција дрвених делпва и дубп-
реза, рекпнструкција ппзлате, 
дпсијеи брпј пд 156 дп 174, 
Црква рпѐеоа Пресвете 
Бпгпрпдице у Прилипцу кпд 
Ппжеге 

Тернски рад и рад у атељеу, 
Црква рпѐеоа Пресвете 
Бпгпрпдице у Прилипцу кпд 
Ппжеге 

(датп у прилпгу  не пбјављен 
рад и датп у 
фптпдпкументацији) 

2018. 

74. Александар Тпдпрпвиё,
Вазнесеое Гпсппдое, темпера 
на дасци, време настанка 
2001. гпдина, димензије 40х 29 
cm, дпсије брпј 175, Цркви 
Вазнесеоа Гпсппдоег у 
Драгпјевцу кпд Ариља  

Рад у атељеу 

 (у прилпгу дата пптврда) 

2020. 

НЕКИ ОД КОНЗЕРВИРАНИХ И РЕСТАУРИРАНИХ ПРЕДМЕТА ШТАФЕЛАЈНОГ СЛИКАРСТВА ЗА 
ПРИВАТНЕ КОЛЕКЦИЈЕ 

75. Аутпр неппзнат, Св. Јпван
Крститељ, уље на платну, 
време настанка 19. век, 
димензије 62,8х47,3cm, дпсије 
брпј 222, приватна кплекција 

Рад у атељеу 

(датп у фптпдпкументацији) 

2020. 

76. Аутпр неппзнат, Пресвета
Бпгпрпдица Знамеое, темпера 
на дасци (централна икпна 
путничкпг триптиха), 17.век, 
димензије 27х17,3cm, дпсије 
брпј 223, приватна кплекција 

Рад у атељеу 2020. 
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77. Аутпр неппзнат,
Бпгпрпдица са Христпм, 
темпера на дасци (централна 
икпна путничкпг триптиха), 18. 
век, 30,2х21,2cm, дпсије 
брпј224, приватна кплекција 

Рад у атељеу 2020. 

78. Аутпр: неппзнат, неппзнати 
светитељ (мпгуёе Св. Никпла), 
уљана бпја на дасци, гпдина 
настанка неппзната 
(најверпватније прва пплпвина 
20. века), 34х24,5cm, дпсије
брпј225, приватна кплекција 

Рад у атељеу 2020. 

79. Аутпр: неппзнат, Св. Ђпрѐе
убија аждају, темпера на 
дасци, гпдина настанка 
неппзната (најверпватније крај 
19. века), 69х47cm, дпсије
брпј226, приватна кплекција 

Рад у атељеу 2020. 

80. Аутпр: неппзнат, Свети
Стефан краљ, уље на платну, 
време настанка: прва 
пплпвина 20. века, 56,4х39,2 
cm,дпсије брпј 32, приватна 
кплекција  

Рад у атељеу 2006. 

81. Аутпр: неппзнат, Св.
Прпрпк Илија у пустиои, 
темпера на дасци, време 
настанка: неппзнатп, 
димензије: 35х21 cm,дпсије 
брпј 36, приватна кплекција 

Рад у атељеу 2006. 

82. Аутпр неппзнат (грчка
шкпла),Бпгпрпдица са 
Христпм, темпера на дасци, 
време настанка: 1989, 
димензије: 20х15 cm, дпсије 
брпј: , приватна кплекција 

Рад у атељеу 2011. 

83. Аутпр неппзнат (грчка
шкпла),Св. Спиридпн, темпера 
на дасци, време настанка 
1987, димензије: 17х14 cm, 
дпсије брпј 90, приватна 
кплекција 

Рад у атељеу 2011. 

84. Мијушкпвиё Кпса,
Пастпрална сцена, 
индустријска темпера на 

Рад у атељеу 2011. 

135



памучнпм платну, гпдина 
настанка 1952, 
димензије78х46, дпсије брпј 
91, приватна кплекција 

85. Аутпр неппзнат,
Бпгпрпдица с Христпм и 
гплубпвима, уље на платну, 
гпдина настанка пре 1930, 
52,1х119,3cm, дпсије брпј 112, 
приватна кплекција 

Рад у атељеу 

(датп у фптп дпкументацији) 

2011. 

86. Аутпр неппзнат,
Бпгпрпдица са Христпм 
(средишои деп путничкпг 
триптиха), темпера на дасци, 
гпдина настанка неппзната, 
димензије 29,2х18 cm,дпсије 
брпј 120, приватна кплекција 

Рад у атељеу 2014. 

87. Аутпр неппзнат,
Бпгпрпдица са Христпм 
(средишои деп путничкпг 
триптиха), темпера на дасци, 
гпдина настанка неппзната, 
димензије 29,4х20,6 cm,дпсије 
брпј 219, приватна кплекција 

Рад у атељеу 2019. 

88. Аутпр неппзнат,
Бпгпрпдица са Христпм 
(средишои деп путничкпг 
триптиха), темпера на дасци, 
гпдина настанка неппзната, 
димензије 31,5х22 cm,дпсије 
брпј 221, приватна кплекција 

Рад у атељеу 2019. 

89. Аутпр: неппзнат, Арханѐел
Михаилп, уље на платну, 
гпдина настанка: прва 
пплпвина 20. века, димензије: 
55,5х45 cm, дпсије брпј 121, 
приватна кплекција 

Рад у атељеу 

(датп у фптпдпкументацији) 

2014. 

90. Аутпр неппзнат, Св.
Димитрије, јајчана темпера на 
дасци, време настанка 
неппзнатп, димензије28х23 
cm,дпсије брпј 96, приватна 
кплекција 

Рад у атељеу 2012. 

91. Аутпр неппзнат,
Св. Никпла, темпера на дасци, 
време настанка 19. век?, 

Рад у атељеу 2021. 
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38х30,4 cm,дпсије брпј 227, 
приватна кплекција 

Кпнзерватпр је кап референце навеп самп пне радпве кпје је у мпгућнпсти да дпкументује. 
Какп се пд кпнзерватпра, пд стране ппручипца ппсла (приватних кплекципнара) ни пп кпм 
пснпву није тражилп и какп кпнзерватпр није бип у мпгуёнпсти (на пример да изради 
фптпграфије и сличнп), кпнзервирани предмети из приватних кплекција, на жалпст, немају 
уредну дпкументацију.  
Укупнп пд 1994. гпдине ураѐена је кпнзервација и рестаурација нештп више пд 400 дела 
штафелајнпг сликарства (уљане бпје, акрилне бпје, акварели, темпере, туш, графитна плпвка, 
кпмбинпвани-бпјени цртежи, кпмбинпване сликане технике, асамблажи) и на различитим 
ппдлпгама (даска, платнп, картпн, папир, стаклп, лим...), кпнзервацију и рестаурацију 
ппхвалница, захвалница, фптпграфија и сличнп, кпнзервацију и рестаурацију за различите 
приватне кплекципнаре меѐу кпјима су биле и слике Петра Лубарде, Владе Величкпвиёа, 
Петра Дпбрпвиёа, Милана Кпопвиёа, Саве Шуманпвиёа... за кпје кпнзерватпр не ппседује 
фптпграфије кап дпказ п извршеним радпвима. Кпнзервација и рестаурација неких пд 
ппменутих дела раѐена је приватнп са прпф. Гпрданпм Жуниё- Куспвац. 

УЧЕСНИК ИЗЛОЖБИ (КАО КОНЗЕРВАТОР) 

92.Икпнипис Книнске крајине, 
Нарпдни музеј Бепград / Завпд 
за заштиту сппменика културе 
Републике Српске,  
каталпг излпжбе 

Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 

март 1995. 

93. Сппмен збирка дпктпра
Ђпрђа и Лале Лучић-Рпки, 
Нарпдни музеј Бепград, аутпри 
излпжбе  

Нарпдни музеј Бепград 
(у прилпгу: пптврда Нарпднпг 
музеја из Бепграда) 

јануар-фебруар 1995. 

94. 33. мајска излпжба 
(излпжена кпмплетна кпнзе-
рватпрскп-рестауратпрска и 
фптп дпкументација стаоа 
пре, у тпку и ппсле радпва на 
панпу 70х100), Музеј 25. Мај, 
УЛУПУДС, 

Музеј 25. мај 
(у прилпгу дат каталпг излпжбе) 

22.5.-17.6.2001. 

95. Трагпм јармпвачких
рудара, излпжба разнпрпднпг 
археплпшкпг материјала из 
различитих фаза старијег 
гвпзденпг дпба, (1325 
фрагмената и 186 предмета) 

Завичајни музеј у Прибпју 
(у прилпгу пптврда Музеја) 
Наппмена: урадип кпнзерва-
цију и рестаурацију свих мета-
лних, ћилибарских, стаклених и 
камених прдмета за сталну 
ппставку пвпг музеја) 

август 2010. 

96. Из археплпшке збирке
Нрпднпг музеја у Ужицу, 
Археплпгија ариљскпг краја, 

Нарпдна библиптека Ариље, 
Градска галерија Ариље и 
Нарпдни музеј Ужице 
(у прилпгу дата пптврда Музеја) 

април-мај 2011. 
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97. Из археплпшке збирке
Нрпднпг музеја у Ужицу, 
Археплпгија ариљскпг и 
ппжешкпг краја 

КЦ Ппжега,Градска галерија 
Ппжегаи Нарпдни музеј Ужице 
(у прилпгу дата пптврда Музеја) 

мај-јун 2014. 

98. Средопвекпвни Рудник,
Археплпшка истраживаоа 
планине Рудник 2009.-2014. 

Музеј рудничкп-такпвскпг краја 
(у прилпгу дата пптврда Музеја) 

22.10. дп 22.12.2015. 

99. Еврппска гпдина културнпг
наслеѐа: „Наше наслеѐе: Где 
прпѐлпст сусреёе будуёнпст“ 
(Министарства културе и 
инфпрмисаоа РС, Галерија 
Матице Српске и ЕУ ) 

„Свилара“, Нпви Сад 

Нарпдни музеј у Бепграду, 

(пптврда дата у прилпгу) 

пд 12. дп 19.12.2018. 

пд 21. дп 28.12.2018. 

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ЗА СТАЛНЕ МУЗЕЈСКЕ ПОСТАВКЕ 

100. Стална музејска ппставка 
Завичајнпг музеја у Прибпју 

Завичајни музеј у Прибпју 
(пптврда дата у прилпгу) 

2010. 

101. Стална музејска ппставка 
Нарпднпг музеја у Ужицу 

Нарпдни музеј у Ужицу 
(пптврда дата у прилпгу) 

2011. 

102. Стална ппставка 
сппменика античких и 
средопвокпвних налаза 
сппменика и архитектпнске 
граѐе, Црква Св. Ахилије у 
Ариљу 

Градска галерија Ариље и ппрта 

Цркве Св. Ахилија Ариље 

(пптврда дата у прилпгу) 

2013/2014. 

103. Стална музејска ппставка 
Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 15.4.2015. дп сада 

104. Стална ппставка, инситу, 
хришёански сппменик „Велики 
Белег“ из VI века  

Селп Миличиница кпд Ваљева 

(за ИИСАНУ) 

2019.-2020. 

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ИКОНОСТАСА У АКТИВНИМ ЦРКВАМА 

105. Икпнпстас Сабпрне цркве 
Светпг Арханѐела Михаила у 
Бепграду (престпне икпне, 
рекпнструкција и ппзлата 
дубпреза) 

Сабпрнпј цркви Бепград 
(пптврда дата у прилпгу) 

2006. 

106. Икпнпстас цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице (цеп 
икпнпстас) 

Прилипац кпд Ппжеге 
(у прилпгу: рад припремљен за 
пбјављиваое, Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу Цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге) 

2015. 
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107. Икпнпстас цркве 
вазнесеоа Гпсппдоег (цеп 
икпнпстас) 

Драгпјевац кпд Ариља 
(пптврда дата у прилпгу) 

2018. 

ОБЈАВЉЕНИ КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ 

108. Аутпрски рад: 
Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
предметима из кпвачке 
радипнице 
(Рад се пднпси на 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрске ппступке на 
културним дпбрима из 
музејске збирке) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу)  
ISBN 978-86-82447-96-2, 
COBISS:RS-ID 225436940 
Рецензија: Стручни савет Музеја 

2016. 

109. Аутпрски рад: 
Оживљаваое традиције-
Фарбаое вуне прирпдним 
материјалима 
(рад се пднпси на научнп 
истраживаое, а у вези бпјеоа 
и рекпнструкције археплпшкпг 
и етнпграфскпг текстила - 
бпјеое текстилних влакана пп 
једнакпсти тпнпва и деп је 
научнпг прпјекта развијаоа 
метпдплпгије рестаурасије 
текстилних предмета) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу)  
ISBN 978-86-82447-98-6, 
COBISS:RS-ID 228036620; 
Рецензија: Стручни савет Музеја 

2016. 

110. Уредник збпрника: 
Оснивачка кплпнија 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника Србије 
(аутпр и рукпвпдилац, 
пбјављиваое кпнзерватпрскп-
рестауратпрских ппстигнуёа, 
научних ппстигнуёа везанп за 
кпнзервацију и рестаурацију и 
сличнп) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 
Збпрник радпва Оснивачке 
кплпније кпнзерватпра, 
рестауратпра и музејских 
радника Србије,  
ISBN 978-86-82447-96-2, 
COBISS:RS-ID 225436940 
Рецензија: Стручни савет Музеја 

2016. 

111. Аутпрски рад: 
Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу цркве Рпђеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге  
(пбјављен је краёи рад кпји је 
извпд из рукпписа 
припремљенпг за штампу) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 
Збпрник радпва Кплпније 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника Србије,  
ISBN 978-86-80760-09-4, 
COBISS:RS-ID 247540492; 
Рецензија: Стручни савет Музеја 

2017. 
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112. Аутпрски рад: 
Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
предметима из Етнпграфске 
збирке Музеја на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(Рад се пднпси на 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрске ппступке на 
културним дпбрима из 
музејске збирке) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу)  
ISBN 978-86-80760-08-7, 
COBISS:RS-ID 251112716 
Рецензија: Стручни савет Музеја 

2017. 

113. Аутпрски рад: 
Кп смп ми и мпжемп ли кап 
стварапци садржаја „умрети 
пд дпсаде“ у нашим 
институцијама 
(рад се пднпси на прпблеме 
везане за пживљаваое музеја, 
музејских ппставки и 
нематеријалне културне 
баштине) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп (пптврда дата у 
прилпгу) Збпрник Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп,  
ISBN 978-86-80760-01-8, 
COBISS:RS-ID 227883276 
Рецензија: Стручни савет Музеја 

2017. 

114. Сарадник: 
О кпнзервацији и п Музеју 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 

Збпрник библиптеке Љубиша Р. 
Ђениё из Чајетине,  
2466-3697 = Златибпрски 
летппис, COBISS:RS-ID 
220781836;  

2017. 

115. Уредник збпрника,  
Кплпнија кпнзерватпра, 
рестауратпра и музејских 
радника Србије 2017 
(аутпр и рукпвпдилац, 
пбјављиваое кпнзерватпрскп-
рестауратпрских ппстигнуёа, 
научних ппстигнуёа везанп за 
кпнзервацију и рестаурацију и 
сличнп) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 
Збпрник радпва Кплпније 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника Србије, 2017,  
ISBN 978-86-80760-09-4, 
COBISS:RS-ID 247540492 
Рецензија: Стручни савет Музеја 

2017. 

116. Аутпрски рад: 
Оживљаваое традиције-
Фарбаое вуне прирпдним 
материјалима 
(рад се пднпси на научнп 
истраживаое а у вези  
рекпнструкције археплпшкпг и 
етнпграфскпг текстила – 
бпјеое пп једнакпсти тпнпва и 
деп је научнпг прпјекта 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу)  
ISBN 978-86-80760-15-5, 
COBISS:RS-ID 271356428 
Рецензија: Стручни савет Музеја 

2018. 

140



развијаоа метпдплпгије 
рестаурасије текстилних 
предмета) 

117. Аутпрски рад: 
Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
вуненпј, тафтпванпј 
јастучници 
(Рад се пднпси на 
кпнзервацију и рестаурацију 
културнпг дпбра из 
Етнпграфске збирке Музеја 
„Старп селп“ Сирпгпјнп) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 
Збпрник Кплпније 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника,  
ISBN 978-86-80760-13-1, 
COBISS:RS-ID 267500556  
Рецензија: Стручни савет Музеја 

2018. 

118. Аутпрски рад: 
Израда пдеће на 
традиципналан начин-
шивеое женске кпшуље 
(рекпнструкција 
средопвекпвне женске 
кпшуље пд једне ппле за 
пптребе излагаоа и сличнп) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу)  
ISBN 978-86-80760-14-8, 

COBISS:RS-ID 270887948; 

Рецензија: Стручни савет Музеја 

2018. 

119. Уредник збпрника, 
Збпрник радпва треће 
кплпнија кпнзерватпра, 
рестауратпра и музејских 
радника, 2018 
(аутпр и рукпвпдилац, 
пбјављиваое кпнзерватпрскп-
рестауратпрских ппстигнуёа, 
научних ппстигнуёа везанп за 
кпнзервацију и рестаурацију и 
сличнп) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 
Збпрник радпва треёе кплпније 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника Србије, 2018,  
ISBN 978-86-80760-13-1, 
COBISS:RS-ID 267500556 
Рецензија: Стручни савет Музеја 

2018. 

120. Аутпрски рад: 
Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски ппступци на 
старпј фптпграфији и оена 
рекпнструкција ппмпёу 
инфпрмаципне технплпгије 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 
Збпрник Меѐунарпдне кплпније 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника Рецензија: 
меѐунарпдни рецензентски тим 

2019. 

121. Аутпрски рад: 
Од пгоишта дп димоака 
(рад прати рзвпј ватре у 
лпжишту пд првих 
палеплитских ватри дп 
мпдерних димоака 19.века) 

Меѐунарпдна научна 
кпнференција: Tangible and 
intangible heritage in civil 
engineering, Етнпграфски музеј 
на птвпренпм „Етар“ у Габрпву, 
Република Бугарска, 
ISBN: 978-619-00-1045-6 

2019. 
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Рецензенти: 
Прпф.д.и.н. Лизбет Любенпва, 
Дпц.д-р арх. Ӣпрданка 
Кандулкпва 

122. Уредник збпрника,  
Збпрник радпва међунарпдне 
кплпније кпнзерватпра, 
рестауратпра и музејских 
радника 2019 
(аутпр и рукпвпдилац 
прпграма, пбјављиваое 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских ппстигнуёа, 
научних ппстигнуёа везанп за 
кпнзервацију и рестаурацију и 
сличнп) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 
Збпрник радпва Кплпније 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника Србије, 2017, 
ISBN 978-86-80760-19-3, 
COBISS:RS-ID 280844556 
Рецензија: Меѐунарпдни 
рецензентски тим 

2019. 

123. Аутпрски рад: 
Оживљаваое традиције 
фарбаое вуне анилинским 
бпјама 
(рад се пднпси на научнп 
истраживаое у вези бпјеоа и 
рекпнструкције археплпшкпг и 
етнпграфскпг текстила – 
бпјеое текстилних влакана пп 
једнакпсти тпнпва и деп је 
научнпг прпјекта развијаоа 
метпдплпгије рестаурасије 
текстилних предмета) 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу)  
ISBN 978-86-80760-23-0, 
COBISS:RS-ID 30469385 
Рецензија: Стручни  савет 
Музеја 

2020. 

НАПИСАНИ НЕ ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 

124. Аутпрски рад: 
Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
икпнпстасу цркве рпѐеоа 
Пресвете Бпгпрпдице у 
Прилипцу кпд Ппжеге 

(Не пбјављен рад дат у прилпгу 
на српскпм језику) 

написан 2015. 

125. Аутпрски рад: 
Накит јармпвачких рудара 
(материјал припада збирци 
археплпшких налаза ппреклпм 
из различитих перипда 
гвпзденпг и брпнзанпг дпба, 
Калуѐерскп ппље, Завичајни 
музеј Прибпј) 

(Не пбјављен рад дат у прилпгу 
кап кратак исечак пбимнпг 
рада) 

 написан 2016. 
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УЧЕШЋЕ НА КОНГРЕСИМА СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ СКУПОВИМА 

126. Учесник:  
Стручни скуп: Будуёнпст 
пчуваоа и заштите културнпг 
наслеѐа у кпнтексту израде 
нпвпг закпна 

ДКС, Музеј истприје Југпславије, 
Бепград, 
(пптврда дата у прилпгу) 

22.6.2015. 

Учесник:  
Стручни скуппви ДКС 

Нарпдна библиптека Србије пд 2015. дп данас 

127. Учесник:  
Фпрум п културнпм наслеѐу 
Нарпдне Републике Кине и 
земаља Централне и Истпчне 
Еврппе (16+1), (Владе Р. Срби-
је, Министарства културе и 
инфпрмисаоа и Државне 
управе за културнп наслеѐе 
Нарпдне Републике Кине 

пдржан у Палати Србије 
(Бепград) 
(пптврда дата у прилпгу) 

5. и 6. јун 2016.

128. Учесник:  
Кпнференција „Кпнзервација 
ппкретних културних дпбара у 
Србији данас“ у прганизацији 
Етнпграфскпг музеја из 
Бепграда, Музеја у Приштини 
и Нарпднпг музеја из 
Аранѐелпвца 

пдржан у Нарпднпм музеју у 
Аранѐелпвцу 
(пптврда дата у прилпгу) 

12.9.2016. 

129. Аутпр и рукпвпдилац: 
Научни скуп: Кплпнија 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника 

пдржан у Музеј на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 26.5. дп 1.6.2016. 

130. Учесник:  
Први Фпрум п културнпм 
наслеѐу Нарпдне Републике 
Кине и земаља Централне и 
Истпчне Еврппе (16+1),)  

пдржан у хптелу Фелкенштајнер 
(Нпви Бепград) 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 22. дп 23.5.2017; 

131. Аутпр и рукпвпдилац: 
Научни скуп: Кплпнија 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника  

, пдржан у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 12. дп 18.6.2017. 

132. Учесник:  
Научнп-стручни скуп: Етнп 
села и сепске амбијенталне 
целине (музеји на птвпренпм), 
Академски пдбпр за селп САНУ 
и Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 

пдржан у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

11.4.2017. 
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133. Учесник:  
Међунарпдна научна 
кпнференција: Ретрпспективе 
и перспективе етнплпгије и 
антрппплпгије, Етнпграфски 
институт САНУ и Музеј на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 

пдржан у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 8. Дп 10.10.2017 

134. Предавач:  
Скупштина ДКС-а, пдржап 
предаваое О начину 
прганизације, значају, 
пптребама и улпзи 
музеплпшких радника, 
размени искустава, сазнаоа и 
знаоа на примеру музејскпг 
прпграма Кплпнија 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника, у 
прганизацији ЗЗСК Нпвпг Сада, 
Сремски Карлпвци,  

пдржанау хптелу Дунав у 
Сремским Карлпвцима 
(пптврда дата у прилпгу) 

25. и 26.5.2018

135. Аутпр и рукпвпдилац: 
Научни скуп: Кплпнија 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника, , Музеј на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 

пдржан у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 22. дп 27.5.2018. 

136. Учесник: 
Стручни скуп: Междунарпден 
панаир на традиципнните 
занаяти / ETAR – Crafts Fair, 
Представљена злакушка 
керамика кап нпминпвана за 
UNESCO-ovu листу 
репрезинтативне, 
нематеријалне културне 
баштине за 2018. гпдину 

пдржан у Етнпграфскпм музеју 
„Етар“, Габрпвп, Република 
Бугарска (пптврда дата у 
прилпгу) 

пд 6.дп 9.10.2018. 

137. Аутпр и рукпвпдилац: 
Научни скуп: Меѐунарпдна 
кплпнија кпнзерватпра, 
рестауратпра и музејских 
радника 

пдржан у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 21. Дп 25.5.2019. 

144



138. Предавач: 
Међунарпдни научнa 
кпнференција: Tangible and 
intangible heritage in civil 
engineering 

, пдржан у Етнпграфскпм музеју 
на птвпренпм „Етар“ у Габрпву, 
Република Бугарска 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 24. дп 26.10.2019. 

139. Учесник, 
У изради предлпга нацрта 
Закпна п култури 

пн лајн 2020. 

КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА АРХЕОЛОШКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ДРУГО 

140. Извршип кпнзерватпрскп-
рестауратпрске радпве на 186 
предмета (1325 фрагмената) 
на разнпрпднпм материјалу из 
различитих фаза старијег гвп-
зденпг дпба (кппља, нпжеви, 
фибуле, пмега игле, праппра-
сти и други привесци, крстасти 
развпдници, наруквице, пгрли-
це - ёилибарске, брпнзане, ка-
мене, кпштане и пд стаклене 
пасте израѐене перле и другп) 

атеље кпнзерватпра, 

Завишајни музеј у Прибпју 
(пптврда дата у прилпгу) 

2010. 

141. Извршип кпнзервацију и 
рестаурацију ппкретнпг 
археплпшкпг материјала 
праистпријских и 
средопвекпвних налаза 
грнчарије (18 ппсуда), са 
археплпшких истраживаоа 
манастира Градац. 

атеље кпнзерватпра, 

(Републички завпд за заштиту 
сппменика културе 
-пптврда и кпнзерватпрскп-
рестауратпрска дпкументација 
дате у прилпгу) 

2013. 

142. Урадип кпнзервацију и 
рестаурацију 167 античких и 
средопвекпвних налаза архи-
тектпнске и археплпшке граѐе 
камене пластике у циљу за-
штите пд даљег прппадаоа 
ради даљег чуваоа, 
публикпваоа и презентпваоа 
на сталнпј ппставци.  

атеље кпнзерватпра, 

(Библиптека Ариље, 
Устанпва за библиптечкп-инфп-
рмаципну делатнпст  
и културни туризам 
-пптврда и кпнзерватпрскп-
рестауратпрска дпкументација 
дате у прилпгу) 

2013/2014. 

143. Извршип кпнзервацију и 
рестаурацију ппкретнпг 
археплпшкпг материјала 
средопвокпвних керамичких 
ппсуда (2 лпнца и 1 здела) са 
археплпшких истраживаоа на 
планини Рудник. 

атеље кпнзерватпра, 

(Музеј рудничкп-такпвскпг краја 
-пптврда дата у прилпгу) 

2015. 
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144. Извршип кпнзервацију и 
рестаурацију ппкретнпг, 
разнпрпднпг археплпшкпг 
материјала пд кпсти, брпнзе, 
гвпжѐа, керамике и камена из 
различитих временских 
перипда (неплит, енеплит, 
млаѐе брпнзанп дпба, антички 
перипд, средои век)  

атеље кпнзерватпра, 

(Нарпдни музеј у Ужицу- 
пптврда дата у прилпгу) 

2011.-2016. 

(и мнпгп тпга јпш у ранијим 
перипдима) 

145. Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
ппкретнпм археплпшкпм 
материјалу кпга чине накит, 
нпвац, сребрна и ппзлаёена 
дугмад... и разнпрпдни 
гвпздени материјал са 
теренских истраживаоа 
лпкалитета Ђурине Ђелије на 
планини Рудник. 

атеље кпнзерватпра, 

(Нарпдни музеј у Аранѐелпвцу 
Наппмена: радпви се извпде пп 
реверсу брпј 01-1921/16 пд 
9.11.2016. Реверс дат у прилпгу 

2019.-2020. 

146. Кпнзервација и 
рестаурација телефпнске 
централе из прве пплпвине 20. 
века 

атеље кпнзерватпра, 

(Музеј ПТТ-а, Предузеёе Еппха 
Ппжега) 

2020. 

ТРЕНУТНО У ПОСТУПКУ РАДА 

147.Инвентар археплпшкпг 
материјала са теренских 
истраёиваоа лпкалитета 
Градина, Трешоевица кпд 
Ариља 

атеље кпнзерватпра 

Истпријски институт САНУ 

2021. 

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ 

148. Византијске икпне 
јајчанпм темперпм 
икпнпписане на ускршоим 
јајима,  

Градска галерија Ариље 
Културни центар Ариље, 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 27.4. дп 30.4.1997. 

149. Српске и Руске икпне 19. 
века и јајчанпм темперпм 
икпнпписана ускршоа јаја 

Градска галерија Ариље 
Културни центар Ариље, 
(пптврда дата у прилпгу) 

април 2000. 

150. Излпжба ускршоих, 
икпнпписаних јаја 

Музеј српске правпславне цркв 
(пптврда дата у прилпгу)е 

април-мај 2001. 

151. Крпки, излпжба крпкија 
раѐених различитим 
сликарским материјалим,  

Градска галерија Ариље 
Културни центар Ариље, 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 23.2. дп 5.3.2001. 

152. Излпжба слика, бпјених 
цртежа и асамблажа,  

Нарпдни музеј у Зајечару 
пбјављенп у: Ликпвни живпт бр 

пд 22.11. дп 6.12.2001. 
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95/96, гпд. XV, децембар 2001.-
март 2002; пптврда Уметничкпг 
савета бр.558 пд 10.12.2001 
(пптврда дата у прилпгу) 

153. Слике, излпжба уља на 
платну,  

Градска галерија Ариље 
Културни центар Ариље, 
(пптврда дата у прилпгу) 

август 2003. 

154. П.С.П.С.-Ппст скриптум 
ппмрачеоа Сунца, излпжба 
пбухвата слике раѐене уљем, 
акрилпм, у кпмбинацији пва 
два материјала и асамблаже, 

Градска галерија Ариље 
Културни центар Ариље, 
(пптврда дата у прилпгу) 

јун-јул 2004. 

155. Икпна на ускршоим 
јајима 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 31.3. дп 31.5.2004. 

156. Слике, излпжба уљаних и 
акрилних слика на платну,  

Градска галерија Ариље 
Нарпдна библиптека Ариље, 
(пптврда дата у прилпгу) 

јул 2005. 

157. Исписанп великим 
слпвима, излпжба цртежа, 
крпкија, уљаних слика и слика 
на стаклу, акварела, бпјених 
цртежа, мпзаика и скулптура 
(малпг фпрмата), 

Галерија „Надежда Нада 
Витпрпвиё“, Завичајни музеј 
Прибпј. 
(пптврда дата у прилпгу) 

2. 6. дп 30.6.2009 

158. Исписанп великим 
слпвима, излпжба цртежа, 
крпкија, уљаних слика и слика 
на стаклу, акварела, бпјених 
цртежа, мпзаика и скулптура 
(малпг фпрмата), 

Градска галерија –Ариље пд 1. дп 31.7.2009 

159. Слике (уљане слике на 
платну, акрили, слике на 
стаклу,цртежи и асамблажи), 

Галерија „Надежда Нада 
Витпрпвиё“, Завичајни музеј 
Прибпј 
(пптврда дата у прилпгу) 

август.2018 

Одржап укупнп 49 сампсталних излпжби слика на платну, картпну, стаклу (уље, акрил, 
кпмбинпване технике, асамблажи) цртежа, цртежи у бпји, икпне... 

КОЛЕКТИВНЕ ИЗЛОЖБЕ 

160. Излпжба радпва нпвппри-
мљених чланпва УЛУПУДС-а 

Галерија Сингидуним, Бепград, 
(у прилпгу дат каталпг) 

пд 23.6. дп 3.7.1998. 

161. Олпвка гледа живптиое 
Излпжба Сликарскп-графичке 
секције УЛУПУДС-а, 

Галерија Сингидуним 
(у прилпгу дат каталпг) 

пд 2. дп 10.11.2000. 

162. Икпна прпзпр ка Бпгу Музеј града Бепграда 
(у прилпгу дат каталпг) 

пд 6. дп 25.9.2000. 
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163. 32. Мајска излпжба Уметнички павиљпн Цвијета 
Зузприё 
(у прилпгу дат каталпг) 

пд 12. дп 30.5.2000. 

164. Седма бепградска мини 
арт сцена 

Галерија Сингидунум, Бепград 
(у прилпгу дат каталпг) 

пд 13.12.2000. дп 13.1.2001. 

165. Шести међунарпдни 
бијенале уметнпсти 
минијатуре 

Мпдерна галерија Гпрои 
Миланпвац, 
(у прилпгу дат каталпг) 

пд 14.10.2000. дп 14.2.2001. 

166. 13.ужички регипнални 
ликпвни салпн 

Градска галерија Ужице 
(у прилпгу дат каталпг) 

2001. 

167. 32. Мајска излпжба Уметнички павиљпн Цвијета 
Зузприё 
(у прилпгу дат каталпг) 

пд 12. дп 30.5.2000. 

168. Ппд крилпм плавпг 
анђела  
излпжба слика Друштва 
ариљских уметника, 

Градска галерија 
Ариље/Нарпдна библиптека 
Ариље 
(у прилпгу дата пптврда) 

пд 22.4. дп 10.6.2002. 

169. 14.ужички регипнални 
ликпвни салпн 

Градска галерија Ужице 
(у прилпгу дат каталпг) 

2002. 

170. Излпжба прпфеспра 
Уметничке шкпле из Ужица 

Нарпдна библиптека 
Ариље/Градска галерија Ариље 
(у прилпгу дата пптврда) 

пд 28.11. дп 9.12.2005. 

171. 8. међунарпдни бијенале 
уметнпсти минијатуре 

Културни центар Гпрои 
Миланпвац, 

пд 29.10.2005. дп 31.1.2006. 

172. Излпжба прпфеспра 
Уметничке шкпле из Ужица 

Дпм културе Пријеппље 
(у прилпгу дат каталпг) 

2006. 

173. Ппкајница излпжба ликпвне кплпније, 
Галерија Дпма пмладине, 
Велика Плана 
(у прилпгу дат каталпг) 

пд 24.7. дп 5.9.2007. 

174. 25.ужички регипнални 
ликпвни салпн 

Градска галерија Ужице 
(у прилпгу дат каталпг) 

2013. 

175. Излпжба Друштва 
ариљских уметника  
излпжба слика и скулптура, 

Нарпдна библиптека Ариље 
Градска галерија Ариље 
(у прилпгу дата пптврда) 

јун 2013. 

176. 26. ужички регипнални 
ликпвни салпн 

Градска галерија – Ужице 
(у прилпгу дат каталпг) 

децембар 2013.-јануар 2014 

177. Први салпн ријека 
умјетнпсти у малпм 
фпрмату, Ријека мини арт 

Галерија Јурај Клпвиё, Ријек, 
Република Хрвацка 
(у прилпгу дат каталпг) 

2017. 

178. Међунарпднп бијенале 
радпва на папиру 

Музеј Кпзара - Приједпр, 
Федерација БиХ 
(у прилпгу дат каталпг) 

пд 22.8. дп 29.9.2018 

179. 25. Бепградски салпн Куёа Ђуре Јакшиёа, Бепград 2018. 
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Удружеое за пчуваое 
традиципналних вреднпсти 
Бепграда „6. Април“ 

 (у прилпгу дат каталпг) 

180. „VoVa“ Bijenale 
minujature, Балатпн, 
Република Маѐарска 

„Впба“, Балатпн, Република 
Маѐарска 
Пптврда у прилпгу 

2018. 

Кандидат је учествпвап на прекп 70 кплективних ликпвних излпжби кпје су великим делпм 
биле излпжбе различитих ликпвних кплпнија, културних дпгаѐаоа и сличнп. 

II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

6. Стручнп-прпфесипнални дппринпс

 аутпр/кпаутпр уметничкпг прпјекта или сарадник на уметничкпм прпјекту,

 аутпр/кпаутпр елабпрата или студије, рукпвпдилац или сарадник на научнпм прпјекту, инпватпр и др.;

 учешёе у раду жирија,

 награде и признаоа за уметнички, стручни, научни или педагпшки рад,

 и други садржаји прпписани ппштим актпм факултета.

Референца Где Када 

РАД СА СТУДЕНТИМА 

Сарадоа са студентима и 
прпфеспркпм Граница Юлия 
Владимирпвна са 
Ппвплжский 
гпсударственнъוй 
технплпгический университет 
(Вплга државни технплпшки 
универзитет, Руска 
Федерација), 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда у прилпгу) 

2018. 

Дп сада припремап и 
успешнп припремип 78 
ученика из Ариља и пкплине 
за пплагаое пријемних 
испита на виспким 
уметничким шкплама 

Лични атеље у Ариљу 
(пптврда у прилпгу) 

у перипду пд 1998. дп 2020. 

Рад са студентима FLEX-а 
(раније A-SMYLE)  

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда у прилпгу) 

2017. 

Ментпрски рад са 
асистентима у пквиру 
прпграма Кпнзерватпрскп 
рестауратпрски радпви на 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда у прилпгу) 

2017. 
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предметима из Етнпграфске 
збирке музеја прпграм је 
трајап 6 месеци  

Ментпрски рад са 
асистентима у пквиру 
прпграма Кпнзерватпрскп 
рестауратпрски радпви на  
предметима из Етнпграфске 
збирке музеја прпграм је 
трајап 6 месеци  

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда у прилпгу) 

2018. 

Ментпрски рад са 
асистентима у пквиру 
прпграма Кпнзерватпрскп 
рестауратпрски радпви на 
предметима из Етнпграфске 
збирке музеја прпграм је 
трајап 8 месеци 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда у прилпгу) 

2019. 

Аутпр и рукпвпдилац 
прпграма Летоа шкпла 
кпнзервације 2018. са 
студентима кпнзервације 
Факултета ликпвних 
умјетнпсти из Сарајева; 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда у прилпгу) 

2018. 

Аутпр и рукпвпдилац 
прпграма Летоа шкпла 
кпнзервације 2019. са 
студентима кпнзервације 
Факултета примеоених 
умјетнпсти из Бепграда 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда у прилпгу) 

2019. 

Ппмпё пкп извпѐеоа 
кпнзерватпрскп-
рестауратпрских радпва 
стажиста за пплагаое 
стручнпг испита 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда у прилпгу) 

2019 и 2020. 

Ментпрски рад са 
асистентима у пквиру 
прпграма Кпнзерватпрскп 
рестауратпрски радпви на 
предметима из Етнпграфске 
збирке музеја прпграм је 
трајап 8 месеци  

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда у прилпгу) 

2020. 
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САМОСТАЛНИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРОЈЕКТИ 

На иницијативу и кпнкурс 
црквене ппштине у Прилипцу, 
кпнзервација и рестаурација 
целпг икпнпстаса 
(изабран пд стране црквенпг 
пдбпра, мере техничке 
заштите РЗЗСК Бепград) 

Црква рпѐеоа Пресвете 
Бпгпрпдице у Прилипцу кпд 
Ппёеге 

2013, 2014. и 2015. 

На иницијативу и кпнкурс 
црквене ппштине у Субјелу, 
кпнзервација и рестаурација 
8 икпна 
(изабран пд стране црквенпг 
пдбпра, мере техничке 
заштите ЗЗСК Краљевп) 

Храм Св. аппстпла и 
јеванѐелисте Луке у Субјелу 
кпд Ужица 

2008. 

На иницијативу и кпнкурс 
црквене ппштине у 
Драгпјевцу, кпнзервација и 
рестаурација целпг 
икпнпстаса 
(изабран пд стране црквенпг 
пдбпра СО Ариље) 

Црква вазнесеоа Гпсппдоег 
у Драгпјевцу кпд Ариља 

2018. 

ПРОЈЕКТИ У МУЗЕЈУ НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО 

Оснивачка кплпнија 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника Србије, 
Аутипр и рукпвпдилац, 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2016. 

Кплпнија кпнзерватпра, 
рестауратпра и музејских 
радника  
Аутипр и рукпвпдилац, 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2017. 

Треёа кплпнија кпнзерватпра, 
рестауратпра и музејских 
радника  
Аутипр и рукпвпдилац, 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2018. 

Меѐунарпдна кплпнија 
кпнзерватпра, рестауратпра и 
музејских радника  
Аутипр и рукпвпдилац, 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2019. 

Оживљаваое традиције - 
Фарбаое вуне прирпдним 
материјалима  
Аутипр и рукпвпдилац, 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2016. 

Оживљаваое традиције - 
Фарбаое вуне прирпдним 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 

2018. 
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материјалима  
Аутипр и рукпвпдилац, 

(пптврда дата у прилпгу) 

Оживљаваое традиције - 
Фарбаое вуне прирпдним 
материјалима  
Аутипр и рукпвпдилац, 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2020. 

Кпнзерватпрскп-рестаура-
тпрски радпви на предме-
тима из Етнпграфске збирке 
музеја  
Аутипр и рукпвпдилац, 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2017. 

Кпнзерватпрскп-рестаура-
тпрски радпви на предме-
тима из Етнпграфске збирке 
музеја  
Аутипр и рукпвпдилац, 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2018. 

10. Кпнзерватпрскп-рестаура-
тпрски радпви на предме-
тима из Етнпграфске збирке 
музеја  
Аутипр и рукпвпдилац, 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2019. 

Израда пдеёе на 
традиципналан начин, 
шивеое женске кпшуље 
Аутипр и рукпвпдилац, 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2018. 

Летоа шкпла кпнзервације,  
Кпнзерватпрскп-рестаура-
тпрски радпви на и у Качари 
из сталне музејске ппставке: 
Аутипр и рукпвпдилац, 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2019. 

ПРОЈЕКТИ ВАН МУЗЕЈА „СТАРО СЕЛО“ 

Кпаутпр:  
Прпјекат „Ппдриое“,  
(прпјекат раѐен са Нарпдним 
музејпм из Ваљева), 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2016. 

Кпаутпр:  
Оживљаваое традиције - 
мпба и ппселп (у прпјекту 
учествпвап кап кпнзерватпр-
рестауратпр Музеја у смислу 
кпнзервације и рестаурације 
пруѐа за рад)  
( прпјекат раѐен са СО 
Чајетина), 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2017. 
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Кпаутпр:  
„WOOL ART“ (у прпјекту 
учествпвап кап кпнзерватпр-
рестауратпр музеја за 
пптребе рекпнструкције 
кпришёених предмета) ( 
прпјекат раѐен са Женским 
руралним центрпм из 
Истпчнпг Сарајева, и РРА 
Ужице), 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2017./2018. 

Кпаутпр, рукпвпдилац: 
Кпнзерватпрскп-
рестауратпрски радпви на 
античким и средопвекпвним 
налаза архитектпнске и 
археплпшке граѐе камене 
пластике у циљу за-штите пд 
даљег прппадаоа ради даљег 
чуваоа, публикпваоа и 
презентпваоа на сталнпј 
ппставци. (прпјекат РЗЗСК и 
Нарпдне библиптеке Ариље) 

атеље кпнзерватпра и 

на терену у ппрти цркве Св. 
Ахилија у Ариљу 

(пптврда дата у прилпгу) 

2013/2014. 

Извпђач кпнзерватпрскп-
рестауратпрских радпва: 
Кпнзервација и рестаурација 
ппкретнпг археплпшкпг 
материјала праистпријских и 
средопвекпвних налаза 
грнчарије Манастира градац  
(прпјекат РЗЗСК из Бепграда) 

атеље кпнзерватпра 

(пптврда дата у прилпгу) 

2013 

Кпаутпр и извпђач 
кпнзерватпрскп-рестауратп-
рских радпва: Кпнзервација и 
рестаурација сппменика 
Велики Белег у селу 
Миличиници кпд Ваљева 
(прпјекат Истпријскпг 
института САНУ) 

Рад на терену (инситу) 
(пптврда дата у прилпгу) 

2019.-2020. 

АУТОР И КОАУТОР ИЗЛОЖБИ 

Аутпр излпжбе: 
Ппклпн збирка Радпванпвић 

Градска галерија 
Ариље/Нарпдна библиптека 
Ариље 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 4.4. дп 16.4.2003. 

Аутипр излпжбе: 
Слике и мпзаици  

галерија Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 

пд 29.5 дп 22.6.2017. 
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Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

Кпаутпр излпжбе: 
 Цртежа академске сликарке 
Др Петрије Јпвичић, 

галерија Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 8. дп 10.9.2017. 

Аутипр излпжбе: 
Излпжбе п Бпжићу 

галерија Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 5.1. дп 25.2.2018. 

Аутипр излпжбе: 
Излпжба слика  

галерија Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 2.3. дп 23.3.2018. 

Аутипр излпжбе:  
Излпжба п Ускрсу 

галерија Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 26.3. дп 20.4.2018. 

Сарадник на излпжби: 
„Рујни Златибпр“  

галерија Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 23.4 дп 17.5.2018. 

Кпаутпр излпжбе:  
„Враћаое кпренима“ 

галерија Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 5.9. дп 12.10.2018. 

Аутпр излпжбе:  
Излпжба слика удружеоа 
грађана „Траг плус“ са 
Златибпра  

галерија Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

19.9. дп 28.12 2018. 

Аутпр излпжбе: 
 „У времену свакпм“ 
ппстхумнп 
Обрада Јпванпвиёа 

галерија Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 30.7 дп 20.9.2019. 

Атпр излпжбе:  
Излпжба ЈАГАРТ 

галерија Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 
(каталпг дата у прилпгу) 

2020. 

РАД СА ДЕЦОМ 

Аутпр и ментпр: 
Сликарске радипнице, 
прганизпваое израде 
мпдела, израда мпдела и 
мпдна ревија (Кпмисију за 
превенцију бплести 

прпстприје Културнпг центра 
Ариље и на птвпренпм 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд маја 2002. дп 2007. 
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зависнпсти, КЦ Ариље, СО 
Ариље) 

Аутпр и ментпр: 
Различите ликпвне 
радипнице Удружеое деце са 
ппсебним пптребама 
„Импулс“  
КЦ Ариље,  
Нарпдна библиптека Ариље 

КЦ Ариље, прпстприје 
удружеоа „Импулс“ и на 
птвпренпм 
(пптврда дата у прилпгу) 

2008. 

Ментпр: 
Дечије, ликпвне, 
меѐунарпдне радипнице 
„Јагарт“ (12 гпдина узастппнп) 

Завичајни музј у Прибпју 
(пптврда дата у прилпгу) 

Ментпрски рад: сваке 
гпдине пд 2008. дп 2019. 
(2020. радипница није 
пдржана) 

Аутпр и ментпр:  
Ликпвне радипнице „Шта нас 
све пкружује“ 

Музеја на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

3.5.2017. 

Аутпр и ментпр: 
 Радипни-це „Традиципнална 
израда ппсуѐа“ 

Музеја на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

4.5.2017. 

Аутпр и ментпр:  
радипнице за децу „Бпјеое 
ускршоих јаја“ 

Музеја на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

6.4.2018. 

Аутпр и ментпр: 
радипнице за децу „Бпјеое 
ускршоих јаја“ 

Музеја на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

26.4.2019. 

Аутпр и ментпр:  
две ликпвне радипнице „Шта 
све знаш п глини“ 

Музеја на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2019. 

АУТОР И КОАУТОР ДЕЧЈИХ ИЗЛОЖБИ 

Кпаутпр излпжбе: 
Излпжба цртежа, слика и 
мпзаика Дечје међунарпдне 
кплпније „ЈАГАРТ“ 

галерија Музеја на 
птвпренпм „Старп селп“ 
Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 23.4. дп 31.5.2019. 

Аутпр и рукпвпдилац: 
Излпжба дечије ликпвна 
кплпнија АРЛЕМ-а 

КЦ Ариље, Градска галерија 
Ариље 
Нарпдна библиптека Ариље 
(пптврда дата у прилпгу) 

21.-30.7.2014. 

Аутпр и рукпвпдилац: 
Излпжба дечије ликпвна 
кплпнија АРЛЕМ-а 

Библиптека Ариље, устанпва 
за библиптечкп-
инфпрмаципну делатнпст и 
културни туризам,/Градска 
галерија Ариље 
(пптврда дата у прилпгу) 

22.-36.7.2015. 
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Аутпр и рукпвпдилац: 
Излпжба шкпле ликпвне 
културе, дечјег вртића у 
Ариљу 

Градска галерија Ариље, 
Нарпдна библиптека Ариље 
и Дечји вртиё Ариље 
(пптврда дата у прилпгу) 

децембар 2004. 

Аутпр и рукпвпдилац: 
Прпјекта „Трагпви“ 
сарадници: Уметничка шкпла 
Ужице, Центар за развпј 
лпкалних иницијатива, 
Прпхелвеција (еврппска 
агенција за развпј) и  
Нарпднп ппзприште Ужице 

Нарпднп ппзприште у Ужицу 
(у прилпгу дат каталпг 
излпжбе) 

пктпбар 2005. 

Аутпр и рукпвпдилац: 
Прпјеката„Трагпви“ 
сарадници: Уметничка шкпла 
Ужице, Центар за развпј 
лпкалних иницијатива и 
Прпхелвеција (еврппска 
агенција за развпј) 
Нарпднп ппзприште Ужице 

КЦ Ппжега, Градска галерија 
Ппжега 
(у прилпгу дат каталпг 
излпжбе) 

пд 15.11. дп 15.12.2005. 

7. Дппринпс академскпј и ширпј заједници

 ангажпваое у наципналним или меѐунарпдним научним, уметничким, пднпснп
стручним прганизацијама, институцијама пд јавнпг значаја, културним и научним
институцијама и др;

 ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпшкплске устанпве
(учешёе у раду стручних и управљачких тела факултета и универзитета).

1. Члан УЛУПУДСА;

2. Члан Друштва конзерватора Србије;

3. Члан ИКОМОСА – Србија;

4. Члан Друштва ариљских уметника;

5. Рад са студентима, средњошколцима, основцима и децом предшколског узраста;

6. Објављени радови;

7. Аутор и коаутор изложби;

8. Сарадња са институцијама;

9. Рад у управним одборима институција које се баве културом;

10. Рад у различитим комисијама везано за културно наслеђе;

11. Излагачка делатност (самосталне и колективне изложбе)

12. Нучно истраживачки рад: Развио методологију рестаурације текстилних

предмета, без обзира на врсту материјала и бојења анилинским бојама по

принципу једнакости тонова, у периоду од јануара 2017 до јуна 2019;

13. Нучно истраживачки рад: Тренутно ради на примени методологије рестаурације

тканих предмета на сликарска платна, започето 2018;
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8. Сарадоа са другим виспкпшкплским, научнпистраживачким,
пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи и 
инпстранству  

 мпбилнпст, заједнички студијски прпграми, интернаципнализација и др;
 ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпшкплским институцијама.

Институција Где Када 

1. Ппвплжский
гпсударственнъוй 
технплпгический 
университет (Вплга државни 
технплпшки универзитет), 
Руска Федерација 

у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(у прилпгу датп писмп 
захвалнпсти) 

 2018. 

2.Факултет ликпвних 
ујметнпсти, катедра за 
кпнзервацију и рестаурацију, 
Сарајевп, Федерација БиХ 

у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2018. 

3.Факултет примеоених 
уметнпсти из Бепграда 

у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2017, 2018. и 2019. 

4.Технплпшки факултет
Универзитета у Нпвпм Саду 

у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2017, 2018, 2019. и 2020. 

5.Центар за дијагнпстику 
уметничких дела-Игрима 
Ормилиа-Art Diagnosis Centre 
(Of-ADC), Република Грчка 

мејлпм 2019. 

6.Министарствп прпсвјете и
културе Републике Српске 

у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2918, 2019. и 2020. 

7.Министарствп културе и
инфпрмисаоа Републике 
Србије 

у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп и у 
Министарству 
(пптврда дата у прилпгу) 

2017, 2018, 2019. и 2020. 

Дигитализација културнпг 
наслеѐа и други ппслпви 

8.Етнпграфски музеј на 
птвпрнпм „Етар“, Габрпвп, 
Република Бугарска 

у Етнпграфскпм музеју на 
птвпрнпм „Етар“ 
(пптврда дата у прилпгу) 

2918. и 2019. 

у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2019. и 2020. 

9.Музеј СКАНЗЕН, Сент
Андреја, Република 
Маѐарска 

у Музеју СКАНЗЕН, Сент 
Андреја, 
(пптврда дата у прилпгу) 

2018. 

10.Нарпдни музеј Републике 
Црне Гпре 

у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 

2918, 2019. и 2020. 
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(пптврда дата у прилпгу) 

11.Завичајни музеј Прибпј у Завичајнпм музеју Прибпј 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 2008. дп данас 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2918, 2019. и 2020. 

12.Истпријски институт САНУ Теренски рад 
(фптпграфије са терена на 
CD-у) 

2018, 2019. и 2020.. 

13.Републички завпд за
заштиту сппменика културе, 
Бепград 

Атеље за кпнзервацију у 
Ариљу 
(пптврда дата у прилпгу) 

2013. и 2014. 

у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2015, 2016, 2017,2018, 2019 и 
2020. 

14.Етнпграфски институт
САНУ 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2017. 

15.Нарпдни музеј Бепград у Нарпднпм музеју у 
Бепграду 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 1994. дп данас 

у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2016, 2017, 2018, 2019. и 
2020. 

16.Етнпграфски музеј
Бепград 

у Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2016, 2017, 2018, 2019. и 
2020. 

у Етнпграфскпм музеју 
Бепград 

пд 2010. дп данас 

17.Музеј Впјвпдине, Нпви
САД 

у Музеју на птвпренпм 
„Старп селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2016, 2017, 2018, 2019. и 
2020. 

18.Музеј рудничкп -
такпвскпг краја, Гпрои 
Миланпвац 

у Музеју рудничкп -такпвскпг 
краја, Гпрои Миланпвац 
(пптврда дата у прилпгу) 

2015. 

у атељеу за кпнзервацију у 
Ариљу 
(пптврда дата у прилпгу) 

2013./2014. 

19.Нарпдни музеј из 
Аранѐелпвца 

Атеље за кпнзервацију у 
Ариљу 
(пптврда дата у прилпгу) 

2019. и 2020. 

20.Музеј РАС из Нпвпг
Пазара 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2017, 2018, 2019. и 2020. 
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21.Нарпдни музеј Ужице Нарпдни музеј Ужице 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 2004. дп данас 

Атеље за кпнзервацију у 
Ариљу 
(пптврда дата у прилпгу) 

2011. дп 2016. 

Уметничка шкпла ужице 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 2004. дп 4.2015 

22.Нарпдни музеј Чачак Нарпдни музеј Чачак 
(пптврда дата у прилпгу) 

2014. и 2015. 

Уметничка шкпла Чачак 
(пптврда дата у прилпгу) 

2012, 2013. и 2014. 

23.Универзитетска 
библиптека Светпзар 
Маркпвиё из Бепграда 

Музеј на птвпренпм „Старп 
селп“ Сирпгпјнп 
(пптврда дата у прилпгу) 

2017, 2018, 2019. и 2020. 

24. Библиптека Ариље
Устанпва за библиптечкп-
инфпрмаципну делатнпст 
и културни туризам 

У библиптеци Ариље, 
Градскпј галерији Ариље, 
учесник различитих 
прпграма на различитим 
лпкацијама 
(пптврда дата у прилпгу) 

пд 1995. дп данас 

25.Градска галерија ужице Градска галерија ужице 
(Уметничка шкпла ужице 
пптврда дата у прилпгу) 

пд 2004. дп данас 

Све пстварене сарадое на различите начине трају и данас. Остварена је сарадоа са прекп 
80 институција у земљи и ван ое. 
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Образац 3 

Извештај кпмисије 
(пвај пбразац пппуоавају чланпви Кпмисије) 

● Извещтај кпмисије п пријављеним кандидатима за избпр у зваое мпра садржати све тражене

елементе за избпр у зваое, кпји мпрају бити пбразлпжени. Образлпжеое се пище за све пријављене 

ушеснике кпнкурса при шему се у пбзир узима све щтп је прпписанп: 

Закпнпм п виспкпм пбразпваоу,  

Минималним услпвима за избпр у зваоа наставника на универзитету,  

Правилникпм п јединственим минималним услпвима за избпр у зваоа наставника Универзитета 

уметнпсти у Бепграду,  

Статутпм Факултетаи другим ппштим актпм Факултета. 
● Ппсебнп се издваја пбразлпжеое за кандидата кпга кпмисија предлаже за избпр и у оему

се навпде разлпзи збпг кпјих се кпмисија ппредељује за тпг кандидата. 
● Образлпжеое пптписују сви шланпви кпмисије.

● Укпликп шлан кпмисије има разлишитп мищљеое, пище пдвпјенп пбразлпжеое.
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1. Оцена резултата наставнпг рада кандидата  
(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 4. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● искуствп у педагпщкпм раду са студентима; 

● пцена педагпщкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг перипда; 

● резултати у развпју уметнишкп-наставнпг, пднпснп наушнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 

● ментпрствп на заврщним радпвима на свим нивпима студија); 

● ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва на свим нивпима студија; 

● знашајни резултати студената у бављеоу уметнишким, пднпснп наушним радпм;  

● пцена приступнпг предаваоа укпликп је кпнкурспм захтеванп. 
 
Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити резултате наставнпг рада кандидата пд првпг избпра у  

наставнишкпзваое 

Кандидат Александар Тпдпрпвић нема претхпднп искуствп у настави кпнзервације и рестаурације на Универзитету кап 

наставник. Кандидат сарађује пд 2017. гпдине дп данас са Факултетпм примеоених уметнпсти у Бепграду, крпз ушещће 

студената и прпфеспра студијскпг прпграма Кпнзервација и рестаурација на Кплпнији кпнзервапра, рестауратпра и 

музејских радника, а 2019. гпдине успещнп је изведена летоа щкпла кпнзервације („Кпнзерватрпскп-рестауратпрски 

радпви на и у Кашари из сталне музејске ппставке“) у Музеју на птвпренпм, Старп селп, Сирпгпјнп. 

У ппступку избпра у зваое дпцента за ужу уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација пдржап је приступнп 

предаваое, у складу са Правилникпм п извпђеоу приступнпг предаваоа, дана 10. 4. 2021. гпдине са ппшеткпм у 13:15 

шаспва, у Амфитеатру Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду, у улици Краља Петра 4. Тема приступнпг 

предаваоа: „Савремени приступ структуралнпј кпнзервацији щтафелајне слике са пбразлпжеоем избпра метпда и 

материјала (примери из наведених референци)“. Излагаое кандидата у трајаоу пд 47 минута је пратила презентација 

(PowerPoint). Кпмисија је пдслущала предаваое и вреднпвала га према следећим критеријумима: припрема 

предаваоа (пбухват задате теме), структура и квалитет садржаја предаваоа (репрезентативнпст пдабраних примера, 

упптреба струшне терминплпгије), дидактишкп-метпдишки аспект извпђеоа предаваоа, кап и избпр преппрушене 

литературе.КпнашнапценаприступнпгпредаваоакандидатапдстранеКпмисијеје 7,3.  

 

2.Оцена резултата уметничкпг, пднпснп научнп-истраживачкпг рада 

(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 5 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

 

Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити репрезентативне референце пд знашаја за избпр у пдгпварајуће 

зваое. 
 

На Кпнкурс за наставника у зваоу дпцента за уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација, предмети: Кпнзервација и 

рестаурација щтафелајних слика 1 и Кпнзервација и рестаурација щтафелајних слика - Мастер, кандидат Александар 

Тпдпрпвић прилпжип је дпкуметацију п пбавезним и избпрним услпвима кпје предвиђа кпнкурс за избпр у зваое 

дпцента.  

 

Александар Тпдпрпвић је рпђен у Ариљу 26. 2. 1968. гпдине. Мастер студије (5+0) је заврщип 1995. гпдине на Факултету 

примеоених уметнпсти и дизајна у Бепграду са прпсешнпм пценпм 8,26 и стекап зваое Диплпмирани сликар 

примеоене уметнпсти-рестауратпр. Накпн диплпмираоа ангажпван је кап хпнпрарни сарадник у Нарпднпм музеју у 

Бепграду дп 31. 8. 1996. Кап наставник ради у Технишкпј щкпли у Ариљу у перипду пд 1. 2. 1996 дп 15. 7. 1996.гпдине, а 

кап наставник ликпвнпг пбразпваоа и васпитаоа у ОЩ „Стеван Шплпвић“ у Ариљу, пд 1. 9. 1997 дп 31. 8. 1998. гпдине. У 
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Културнпм центру Ариље, Нарпдна библиптека Ариље, ради у перипду пд 1. 8. 2002 дп 3. 9. 2003. Кап наставник 

ликпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ради у ОЩ „Јездимир Трипкпвић“ у Ариљу у перипду пд 4. 9. 2003 дп 31. 8. 2004. У 

уметнишкпј щкпли у Ужицу ради пд 4. 9. 2003 дп 14. 4. 2015. кап наставник уже и ппщте струшних предмета на смеру 

Кпнзерватпр културних дпбара. Од 15. 4. 2015. заппслен је кап кпнзерватпр-рестауратпр у Музеју на птвпренпм, Старп 

селп, Сирпгпјнп. Струшни испит пплаже у Нарпднпм музеју у Бепградуц 2. 6. 2015. гпдине и стише струшнп зваое 

Кпнзерватпр-рестауратпр. 

 

Кпмисија је ппсебнп кап репрезентативне издвпјила референце кпје се пднпсе на кпнзервацију и рестаурацију 

щтафелајних слика. Kандидат Александар Тпдпрпвић је дпставип дпкументацију п брпјним изведеним кпнзерватпрскп-

рестауратпрским радпвима на разнпврснпм уметнишкпм материјалу, пд шега се на кпнзервацију и рестаурацију 

щтафелајнпг сликарства пднпсе 85 референце (1, 2, 4-12, 15-26, 28-52, 54-72,74-91) а прилпжена је дпкументација за 62 

референце: икпнпстас Сабпрне цркве у Бепграду - две референце (1, 2); дела из фпнда Нарпднпг музеја у Бепграду - 9 

референци (4-12 кандидат је извеп кап студент, изузев референце 7); Црква Св, Марка у Ужицу - 4 референце (15-18); 

икпнпстас Цркве рпђеоа Пресвете Бпгпрпдице у Прилепцу кпд Ппжеге - 22 референце (28-49); Црква Светпг Ахилија у 

Ариљу - 5 референци (50-53, 55);Црква Светпг Ђпрђа у Гпдпвику за Нарпдни музеј у Ужицу - 3 рефереце (56-58); 

икпнпстас Цркве Вазнесеоа Гпсппдоег у Драгпјевцу кпд Ариља - 14 референци (59-72), кап и дела из приватних 

кплекција - 3 референце (75, 85, 89).  

 

Кандидат Александар Тпдпрпвић је публикпвап један аутпрски рад из уже пбласти кпнзервације и рестаурације 

щтафелајних слика – „Кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на икпнпстасу цркве Рпђеоа Пресвете Бпгпрпдице у 

Прилепцу кпд Ппжеге“, Збпрник радпва Оснивашке кплпније кпнзерватпра, рестауратпра и музејских радника, 2017. 

 

Кпмисија кпнстатује да кандидат Александар Тпдпрпвић ппседује великп искуствп, пре свега у кпнзервацији и 

рестаурацији икпна, кап и вещтине теренскпг рада, уз кпмбинпваое традиципналних и мпдерних кпнзерватпрских 

метпда. 

 

 

3. Оцена стручнп-прпфесипналнпг дппринпса 

      (даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 6. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши 

пп кандидату) 

● аутпр/кпаутпр уметнишкпг прпјекта или сарадник на уметнишкпм прпјекту, аутпр/кпаутпр елабпрата или 

студије, рукпвпдилац или сарадник на наушнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

● ушещће у радужирија; 

● награде и признаоа за уметнишки, струшни, наушни или педагпщки рад; 

● и других садржаја прпписаних ппщтим актпм факултета. 
 
Кпмисија је у пвпм пдељку извещтаја анализирала прилпжене референце кандидата везаних за кпнзервацију и 

рестаурацију материјала и уметнишких техника кпје не спадају у пбласт кпнзервације и рестаурације щтафелајне слике.  

 

Прегледпм радне бипграфије кандидата Александра Тпдпрпвића истише се великп искуствп у писаоу прпјеката, пре 

свега са темама из прпушаваоа и кпнзервације етнплпщкпг наслеђа. Кап кпнзерватпр и рестауратпр Музеја Старп селп 

Сирпгпјнп аутпр је и рукпвпдилац на шетири прпјекта: „Кплпније кпнзерватпра, рестауратпра и музејских радника“ 

(2016-19), „Оживљаваое традиције - Фарбаое вуне прирпдним материјалима“ (2016, 2018, 2020), „Кпнзерватпрски-

рестауратпрски радпви на предметима из Етнпграфске збирке музеја“ (2017-2019), „Израда пдеће на традиципналан 

нашин, щивеоеженске кпщуље“ (2018). У сарадои са другим институцијама извеп је три прпјекта: Прпјекат „Ппдриое“, 

„Оживљаваое традиције - мпба и ппселп“ и  „WOOLART“.  

 

Кандидат је извеп кпнзерватпрскп-рестауратпрске радпве и на разнпврснпм археплпщкпм материјалу за вище 

инстутуција: Нарпдну библиптеку Ариље, Републишки завпд за защтиту сппменика културе у Бепграду, Истпријски 
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институт САНУ, Завишајни музеј у Прибпју, Музеј руднишкп-такпвскпг краја, Нарпдни музеј у Ужицу, Нарпдни музеј у 

Аранђелпвцу.  

 

О резултатима рада на кпнзервацији и рестаурацији, претежнп етнпграфскпг материјала, кандидат је публикпвап вище 

аутпрских радпва: „Кпнзерватпрски-рестауратпрски радпви на предметима из кпвашке радипнице“, „Оживљаваое 

традиције - Фарбаое вуне прирпдним бпјама“, „Кпнзерватпрски-рестауратпрски радпви на предметима из Етнпграфске 

збирке Музеја на птвпренпм Старо село Сирпгпјнп“, „Кп смп ми и мпжемп ли кап стварапци садржаја умрети од 

досаде у нащим институцијама“, „Оживљаваое традиције - Фарбаое вуне прирпдним материјалима“, 

„Кпнзерватпрски-рестауратпрски радпви на вуненпј, тафтпванпј јастушници“, „Израда пдеће на традиципнални нашин - 

щивеое женске кпщуље“, „Кпнзерватпрски-рестауратпрски ппступци на старпј фптпграфији и оена рекпнструкција 

ппмпћу инфпрмаципне темплпгије“, „Од пгоищта дп димоака“, „Оживљаваое традиције фарбаое вуне анилиским 

бпјама“. 

 

 

4. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 

(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 7 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, уметнишким, пднпснп струшним прганизацијама, 

институцијама пд јавнпг знашаја, културним и наушниминституцијама и др; 

● ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве (ушещће у раду струшних и 

управљашких тела факултета и универзитета). 
 
Кандидат Александар Тпдпрпвић 2016. гпдине псниваоем „Кплпније кпнзерватпра, рестауратпра и музејских радника“, 

кап аутпр и рукпвпдилац знашајнп дппринпси прпмпцији кпнзерватпрскп-рестауратпрске струке, какп у Србији такп и у 

регипну. Александар Тпдпрпвић је аутпр и кпаутпр вище излпжби у Музеју Старп селп Сирпгпјнп. Од 2002. дп 2019. 

гпдине аутпр је разлишитих радипница и кплпнија за децу и прганизатпр вище дешијих излпжби. Кандидат ппказује 

свест п знашају кпнзерватпрскп-рестауратпрске струке и неппхпднпсти оене сталне прпмпције кап знашајне друщтвене 

активнпсти. 

Кандидат Александар Тпдпрпвић је шлан: УЛУПУДС- а, Друщтва кпнзерватпра Србије, ICOMOS-а - Србија, Друщтва 

ариљских уметника, Управнпг пдбпра Музеја на птвпренпм „Старп селп“ Сирпгпјнп. Шлан је и брпјних кпмисија у СО 

Ариље везаних за прпјекте уређеоа защтићених урбаних зпна.   

Кандидат се бави сампсталним уметнишким стваралащтвпм, a пд 1997. гпдине и активнпм излагашкпм делатнпщћу 

(прилпжена је дпкументација за једанаест сампсталних и двадесет кплективних излпжби). 

 

 

5.Оцена сарадое кандидата са другим виспкпшкплским, научнп-

истраживачким, пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи 

и инпстранству 

(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 8 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др; 

● ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама. 
 

Кандидат је кап кпнзерватпр Музеја „Старп селп“ Сирпгпјнп пстварип сарадоу са вище институција у земљи и 

инпстранству, где је студентима и средопщкплцима пренпсип свпје бпгатп искуствп у раду: Ппвплжский 

гпсударственнъוй технплпгишеский университет (Вплга државни технплпщки универзитет), Руска Федерација; Факултет 
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ликпвних уметнпсти, катедра за кпнзервацију и рестаурацију, Сарајевп, Федерација БиХ; Технплпщки факултет 

Универзитета у Нпвпм Саду;  Универзитетска библиптека Светпзар Маркпвић у Бепграду.  
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1. Бипграфски ппдаци п кандидатима 
 (Пппуоава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Огоен Кпвашевић 

Местп и датум рпђеоa  Сента, 18. 2. 1986. 

Адреса  Гпсппдар Јевремпва 53, Бепград 

Телефпн  063 8904 630 

E-mail адреса  ogisius@yahoo.com 

  
 
 
 

2. Ппдаци п шкплпваоу 
  

Оснпвне студије Педагпщки факултет у Спмбпру, Универзитет у Нпвпм Саду 
Студијски прпграм: Прпфеспр разредне наставе 
Прпсек пцена: 8,65 
Стешенп зваое: Пплпжени сви испити (50) на шетири гпдине пснпвних 
студија (2005-2009) изузев диплпмскпг рада пријављенпг са темпм 
„Коижевнпст за децу у ппусу Бранислава Нущића“.  
Ментпр: прпф.др Тихпмир Петрпвић 
 

Оснпвне студије Факултет примеоених уметнпсти, Универзитет уметнпсти у Бепграду 
 Студијски прпграм: Кпнзервација и рестаурација  
 Мпдул: Кпнзервација и рестаурација щтафелајних слика и   
                уметнишких дела на папиру 
 Прпсек пцена  9,70 
 Стешенп зваое: Диплпмирани кпнзерватпр и рестауратпр, 2013     

Мастер 
  

Факултет примеоених уметнпсти, Универзитет уметнпсти у Бепграду 
 Студијски прпграм: Кпнзервација и рестаурација  
 Мпдул: Кпнзервација и рестаурација щтафелајних слика и  
                уметнишких дела на папиру 
 Тема: Структурална кпнзервација на слици на платну „Мртва  
             прирпда“, XVII век 
 Ментпр: прпфеспр Светислав Никплић  
 Oдбраоен рад: 15. 7. 2014. 
 Прпсек пцена  9,80  

Образац 2 
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 Стешенп зваое: Мастер кпнзерватпр и рестауратпр 
 
 

Специјализација 
  

• Централни институт за кпнзервацију у Бепграду, Атеље за слике: 
  Вплпнтерски стаж пд  11. 07. 2013.  дп  01.04. 2014. гпдине 
 

 • Централни институт за кпнзервацију у Бепграду, Атеље за слике: 
Приправнишки стаж пд 01. 04. 2014. дп 02.06.2015. гпдине 
 

    атеље за слике Централнпг института за кпнзервацију у Бепграду 
 

• Нарпдни музеј у Бепграду, 2. 6. 2015.  
    Пплпжен државни испит са темпм: „Анализа и кпнзервација  
    савремених кпмппзитних слика Лазара Впзаревића  
    Стешенп зваое: Кпнзерватпр-рестауратпр 
 

Магистратура  - 

Дпктпрат  - 

Усаврщаваоа у земљи и 
инпстранству 

 - Ушещће на радипници „Услпви превентивне кпнзервације за 
излпжбени прпстпр у музејима “, Кућа легата, Кнез Михајлпва 46, 
Бепград, 23.12.2013. 
- Ушещће на радипници „Кпнзерватпрскп-рестауратпрски радпви на 
сликама великпг фпрмата “: напиоаое слика ппмпћу ппруга “, у 
прганизацији Хрватскпг рестауратпрскпг завпда и Централнпг 
института за кпнзервацију у Бепграду 
-Ушещће на радипници „Технишка фптпграфија у кпнзервацији“ 
пдржанпј у Галерији Матице српске у Нпвпм Саду, 25-26. 10.2016. 

 

Страни  језици  Енглески језик 

 
 
НАПОМЕНА: Укпликп је кандидат заврщип студије у инпстранству, у пдгпварајуће ппље 
унети брпј и датум акта п признаваоу стране виспкпщкплске исправе и назив пргана кпји је 
изврщип признаваое 

 
 

3. Ппдаци п заппслеоу 
  
 
   
Рад на факултету 

 (Дпсадащои избпри у зваое наставника универзитета)  

Зваое наставника Назив факултета пд –  дп 

1.     

2.     

3.     
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Рад ван факултета  

 (На кпјим  радним местима, у кпјим институцијама пднпснп другим  прганизаципним  
фпрмама и у кпм перипду  је кандидат бип ангажпван) 

Раднп местп Где пд –  дп 

1. Кпнзерватпр -рестауратпр  слика 
 

Централни институт за кпнзервацију, 
Бепград 

Атеље за кпнзервацију слика на платну, 
папиру и дрвету 

2013 - 2021. 

2. Кпнзерватпр -рестауратпр  слика Музеј савремене уметнпсти у Бепграду 19. 8. - 19. 9. 2015. 

 
 

I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Ппдаци п наставнпм раду 
  
 

4.1. искуствп у педагпщкпм раду са студентима; 
4.2. пцена педагпщкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг 
перипда; 
4.3. резултати у развпју уметнишкп-наставнпг, пднпснп наушнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 
4.4. ментпрствп на заврщним радпвима на свим нивпима студија.  
4.5. ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва на свим нивпима студија; 
4.6. знашајни резултати студената у бављеоу уметнишким, пднпснп наушним радпм кпји су пстварени ппд 
ментпрствпм и уз ппмпћ кандидата. 
4.7. приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране кпмисије (важи за 
зваое дпцента) 

4.1. 
 

    Од заврщетка приправнишкпг стажа и пплпженпг струшнпг испита ушесник кпнкурса сарађује са  
     студентима и вплпнтерима кпји су перипдишнп ангажпвани у Атељеу за кпнзервацију слика на   
     платну, дрвету и папиру Централнпг института за кпнзервацију у Бепграду.  
     Уппредп са пбављаоем сппствених кпнзерватпрскп-рестауратпрских задатака предвиђених  
     угпвпрпм, кандидат активнп ушесвује у едукацији студената и вплпнтера упућујући их у  
     кпнзерватпрскп-рестауратпрску прпблематику крпз практишан рад на пригиналним делима  
     ,сликама на платненим и дрвеним нпсипцима, предвиђеним за ту врсту активнпсти. 
 
     Студенти-вплпнтери са кпјима је кандидат сарађивап и у шијпј је едукацији ушествпвап тпкпм  
     оихпвпг бправка у Атељеу за кпнзервацију слика Централнпг института за кпнзервацију у Бепграду  
     су: 
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     •  Натаща Аврампвић, ангажпвана у перипду пд 1. јула дп 20. септембра 2017. гпдине 
 

     •  Ивана Кпшевска, ангажпвана у перипду пд 1. марта дп 30. јуна 2017. гпдине 
 

     •  Натаща Рајкпвић, ангажпвана у перипду пд  1. марта дп 30. јуна 2017. гпдине 
 

     •  Ана-Марија Спасенпвић, ангажпвана у перипду пд 17. 05. 2016. дп 20.05.2017. гпдине 
 

4.2. – 
 

4.3. – 
 

4.4. – 
 

4.5. – 
 

4.6. – 
 

  
 
 

5. Ппдаци п уметничкпм, пднпснп научнпистраживачкпм раду 
  
Списак  изведених, излпжених, снимљених, реализпваних, пбјављених дела/радпва- 
референце 

 За ппље уметнпсти: 
Репрезентативне референце пп категпријама прпписане су Стандардима за акредитацију студијских 
прпграма. 

 За ппље науке: 
Наушни радпви пбележавају се и вреднују на пснпву важеће категпризације шаспписа за избпр у 
наушнпистраживашкп зваое из Правилника п ппступку и нашину вреднпваоа и кватитативнпм исказиваоу 
наушнпситраживашких резултата истраживаша. 

Референца Где Када 

01. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици  „Мущки ппртрет“ Стеван Алексић, 1916. 
гпдина, 48 х 38 цм, брпј угпвпра 10/90 

 

Нарпдни музеј у  
Смедеревскпј Паланци 

2020 

02. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 

слици  „Берба маслина“, Оливера Галпвић, 
уље на платну, 97 х 131 цм, брпј угпвпра: 
10/108 

Нарпдни музеј Щабац 2020 
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03. Кпнзерватпрскп- рестауратпрски третман на 
слици “Ппртрет мушкарца са брадавицпм“,   

        неппзнати аутпр, уљане бпје на платну,  
        69 х 56 цм, брпј угпвпра: 10/111 

Нарпдни музеј Щабац 2019 

04. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “Циганчица са дајрама“,  
Влахп Букпвац, уљане бпје на платну, 63 х 79 
цм, 1916. гпдина, брпј угпвпра: 10/213 

Медија центар „Одбрана“ 2019 

05. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “Ппртрет младе жене“,  
неппзнати аутпр (фламански мајстпр),  
уљане бпје на платну, 51 х 40 цм, брпј угпвпра: 
10/222 

Медија центар „Одбрана“ 2019 

06. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “L Arbre de Nofl“ (Бпжићнп дрвп), Маркп 
Шелебпнпвић, уљане бпје  на платну,  
65 х 54 цм, 1936, брпј угпвпра: 10/149 

Медија центар „Одбрана“ 2018 

07. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “Деда са унукпм“,  
неппзнати аутпр-фламански мајстпр, уљане 
бпје  на платну, 73 х 60 цм, 

        брпј угпвпра: 10/174 

Медија центар „Одбрана“ 2018 

08. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Ппсле ппбеде“, 
Милп Милунпвић, уљане бпје на леспниту, 169 
х 122 цм, 1949, брпј угпвпра: 10/128 

Медија центар „Одбрана“ 2017 

09. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Диптих 1“, Мипдраг Дадп Ђурић,  
150,5 х 250,5 цм, брпј угпвпра: 10/31 

Приватнп власнищтвп 2017 

10. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Баварска варијанта“,  
Мипдраг Мића Ппппвић, кпмбинпвана техника 
на платну, 200 х 170 цм, 1978,  
брпј угпвпра: 192/2 

Приватна кплекција  
ппрпдице Ппппвић 

2016 

11. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Манипулација“,  
Мипдраг Мића Ппппвић, кпмбинпвана техника 
на платну, 134 х 205 цм, 1979,  
брпј угпвпра: 29/93 

Приватна кплекција 
 ппрпдице Ппппвић 

2016 
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12. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Scene di genere bambocciata“,  
неппзнати аутпр, уљане бпје на платну,  
73 х 59 цм, крај XVII века, брпј угпвпра: 192/2 

Амбасада Италије  
у Бепграду 

2016 

13. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Откриваое Брпјгела“,  
Мипдраг Мића Ппппвић, кпмбинпвана техника 
на платну, 195 х 300 цм, 1974, 
брпј угпвпра: 29/133 

Приватна кплекција  
ппрпдице Ппппвић 

2016 

14. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Гепметријскп пакпваое“, 
Лазар Впзаревић, кпмбинпвана техника на 
платну, 195 х 195 цм, 1967, 
брпј угпвпра: 2/165 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2015 

15. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Малп пакпваое“,  
Лазар Впзаревић, кпмбинпвана техника на 
дрвенпм нпсипцу, 30 х 24,5 цм, 1964, 

        брпј угпвпра: 2/31 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2015 

16. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици   

„Уппредни тпкпви“, Вера Бпжишкпвић 
Ппппвић, уље на платну,1968. гпдина,  142 
х 169 цм 
брпј угпвпра: 10/7 

Музеј града Бепграда 2021 

17. Обављаое мултиспектралних анализа на   
сликама (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 
 

 „Паја у плетенпј стплици“, Мара Лукић 
Јелесић, уље на платну, 99 х 72 цм 

 „Ппртрет Паје Предрагпвића“, Мара 
Лукић Јелесић, уље на платну, 49 х 40 цм 

 „Цеђеое Јабукпваше“, Милић пд Машве, 
уље на платну, 45 х 15 цм 

 Икпна „Крщтеое Христпвп“, неппзнат 
аутпр, уље на платну, 70 х 50 цм 

 „Вук С. Карачић“, неппзнат аутпр, уље 
на платну, 57 х 43 цм 

 „Берба маслина“, Оливера Галпвић, уље 
на платну, 97 х 131 цм 
брпј угпвпра: 10/124 

 
 
 

Нарпдни музеј Щабац 2020 
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18. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици   

„Паја у плетенпј стплици“, Мара Лукић 
Јелесић, уље на платну, 99 х 72 цм 
брпј угпвпра: 10/124 

Нарпдни музеј Щабац 2020 

19. Обављаое мултиспектралних анализа на   
сликама (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 

 „Јерусалимска икпна“, неппзнати аутпр, 
уље на платну, 163 х 132 цм 

 „Дубрпвник“, Милпщ Вущкпвић, уље на 
платну, 40 х 30 

 „Студија старца“, неппзнат аутпр, 19. 
век, уље на леспниту, 63 х 52 цм 

 „Ппртрет мущкарца“, Никпла 
Миха(ј)плпвић, уље на платну, 
кащиранп на картпн, 49 х 39 цм 

 „Ппртрет лекара“, Влахп Букпвац, 1918. 
гпдина, уље на платну, 40 х 32 цм 

 „Женски ппртрет“, Урпщ Предић, уље 
на платну, 70 х 53 цм 

 „Ппртрет Кпсте Стајнића“, Милан 
Кпопвић, 1935. гпдина, уље на платну, 
72,5 х 60 цм 

 

 „Мущки ппртрет“, Стеван Алексић, 
1916. гпдина, 48 х 38 цм 

                       брпј угпвпра: 10/108 
 

Нарпдни музеј у  
Смедеревскпј Паланци 

2020 

20. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици   

„Ппртрет Кпсте Стајнића“, Милан Кпопвић, 
уље на платну, 1935. гпдина, 72,5 х 60 цм, 
брпј угпвпра: 10/80 

Нарпдни музеј у  
Смедеревскпј Паланци 

2020 

21. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици  „Слутећи трпје-щетоа двпје“, Нивес 
Кавурић-Куртпвић, кпмбинпвана техника на 
панел плпши, 1968. гпдина, 110 х 124 цм, брпј 
угпвпра: 10/3 
 

 2020 

22. Кпнзерватпрскп рестауратпрски третман на 
слици “Clorinda della Corte di Aladino“, 
неппзнат аутпр, уљане бпје на платну, 438 х 285 
цм, 
брпј угпвпра: 10/100 

Власнищтвп 
Амбасаде Италије 

2019 

23. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “Велики акт“,  
Младен Јпсић, уљане бпје на платну,  
102 х 65 цм, 1930, брпј угпвпра: 10/154 

Нарпдни музеј у  
Смедеревскпј Паланци 

2019 
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24. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “Распеће Христа“  
(кппија фреске из манастира Спппћани), 
Јарпслав Кратина, темпера на платну,  
175 х 140 цм, 1948, брпј угпвпра: 10/186 

Факултет ликпвних  
уметнпсти у Бепграду 

2019 

25. Обављаое мултиспектралних анализа на  
икпнама (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 
 

        • „Исус са свецима“, икпна на гипсанпј  
           ппдлпзи, 108 х 80 цм 
        • „Св. Никпла“, икпна на гипсанпј ппдлпзи,  
           99 х 62,5 цм 
        • „Исус са свецима, календарска икпна“,  
           икпна на гипсанпј ппдлпзи, 110 х 80 цм 
            

        Брпј угпвпра: 10/34 

Уметнишка радипница 
РЕСТ-АРТ, Бепград 

2019 

26. Обављаое мултиспектралних анализа на   
икпнама (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 
 

        • Престпна икпна „Бпгпрпдица са Христпм“,  
           150 х 53,5 цм 
        • Престпна икпна „Гпсппд Исус Христ“,  
           150 х 53,5 цм 
        • Престпна икпна „Свети архангел Михаил“,       
           150 х 53,5 цм 
        • Престпна икпна „Свети Јпван Крститељ“,  
           150 х 53,5 цм 
        • „Тајна вешера“, 92 х 60 цм 
        • „Бпгпрпдица са Христпм“ (трпн), 79 х 46,5 цм 
        • „Свети Стефан Дешански“ (трпн), 81 х 52 цм 
 

        Брпј угпвпра: 10/24 

Виспка щкпла Српске 
Правпславне Цркве за 

уметнпст и кпнзервацију 
 

2019 

27. Обављаое мултиспектралних анализа на   
сликама (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 
 

        • „Аутпппртрет“, Михајлп Петрпв,  
           уљане бпје на платну, 73 х 60 цм 
        • „Ппртрет мущкарца са брадавицпм“,    
           неппзнати аутпр, уљане бпје на платну,  
           69 х 56 цм 
 
         • „Удвараое дринскпг Бахуса“, Милић пд  
            Машве, уљане бпје на платну, 52 х 21 цм 
         • „Тржница“, Милић пд Машве,  
            уљане бпје на платну, 71 х 92 цм 
         • „Ппртрет спкпла“, Стеван Шалић,  
            уљане бпје на платну, 142 х 90 цм 
 

         Брпј угпвпра: 10/80 
 

Нарпдни музеј Щабац 2019 
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28. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици неппзнатпг аутпра , кпмбинпвана 
техника на платну, 82 х 107 цм, 
брпј угпвпра: 10/123 

Приватнп власнищтвп 2018 

29. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на   
        слици без назива, са пптписпм „ Дадп '62 “    
        Мипдраг Дадп Ђурић, уљане бпје  на платну,     
        444 х 190 цм, 1962, брпј угпвпра: 10/208  

Приватнп власнищтвп 2018 

30. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “Бптичели, прплеће“ , Гпрдана Јпцић, 
кпмбинпвана техника  на платну, 135 х 136 цм, 
брпј угпвпра: 10/64 

Завпд за прпушаваое 
културнпг развитка 

2018 

31. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “Збег из Шпаније“, 
Петар Лубарда, уљане бпје  на платну, 
димензије 31,5 х 89,5 цм, 1936, 
брпј угпвпра: 10/198 

Медија центар „Одбрана“ 2018 

32. Обављаое мултиспектралних анализа на   
сликама (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 

        • „Мали гастарбајтер“, Мипдраг Мића  
           Ппппвић, кпмбинпвана техника на платну,    
           200 х 170 цм, 1979. 
        • „Ја сам пап“, Мипдраг Мића Ппппвић,  
           кпмбинпвана техника на платну,  
           175 х 183 цм, 1981. 
        • „Слика“, Мипдраг Мића Ппппвић,  
           кпмбинпвана техника на платну,  
           115 х 161 цм, 1963. 
        • „У шаст Рембранту IV“, Мипдраг Мића  
           Ппппвић, кпмбинпвана техника на платну,  
           81х 72 цм, 1983-1987. 
        • „Барка“, Мипдраг Мића Ппппвић,  
           кпмбинпвана техника на платну, 75 х 95 цм,  
           1957.  
        • „Отац“, Мипдраг Мића Ппппвић,  
           уљане бпје на платну, 69 х 55 цм, 1948.  
        • „Иницијал“, Вера Бпжишкпвић Ппппвић,  
           кпмбинпвана техника на платну, 195 х 124 цм,    
           1977. 
        • „Судар“, Вера Бпжишкпвић Ппппвић,  
           кпмбинпвана техника на платну, 150 х 170 цм,  
           1964.  
        • „Гвпзденпв графикпн I“, Мипдраг Мића  
           Ппппвић, кпмбинпвана техника на платну,       
           102 х 83 цм, 1970.  
         • „Гвпзденпв графикпн II“, Мипдраг Мића  
            Ппппвић, кпмбинпвана техника на платну,         
            102 х 83 цм, 1970.  

Легат Миће Ппппвића и  
Вере Бпжишкпвић Ппппвић  

у Лпзници 
2018 
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         • „Гвпзденпв графикпн III“, Мипдраг Мића  
            Ппппвић, кпмбинпвана техника на платну,  
            102 х 83 цм, 1970. 
         • „Гвпзденпв графикпн IV“, Мипдраг Мића  
            Ппппвић, кпмбинпвана техника на платну,  
            102 х 83 цм, 1970.  
         • „Апстракција“, Вера Бпжишкпвић Ппппвић,  
            кпмбинпвана техника на платну, 65 х 54 цм,     
            1964.  
         • „Тпк“, Вера Бпжишкпвић Ппппвић,  
            кпмбинпвана техника на платну,  
            115 х 160 цм, 1964. 
         • „Грађани“, Мипдраг Мића Ппппвић,  
            уљане бпје на платну, 105 х 220 цм, 1949. 
         • „Ппртрет Миће Ппппвића“, Вера Бпжишкпвић  
            Ппппвић, кпмбинпвана техника на платну,  
            150 х 170 цм, 1964. 
         • „Јама“, аутпр-Вера Бпжишкпвић Ппппвић,  
            кпмбинпвана техника на платну, 167х 142 цм,  
            1968.  
 

          Брпј угпвпра: 10/94 
 

33. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на  
        слици „Јама“, Вера Бпжишкпвић Ппппвић,  
        кпмбинпвана техника на платну, 167 х 142 цм,    
        1968, брпј угпвпра: 10/94 

Легат Миће Ппппвића и Вере 
Бпжишкпвић Ппппвић у 

Лпзници 
2018 

34. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Ппртрет Миће Ппппвића“, Вера 
Бпжишкпвић Ппппвић, кпмбинпвана техника на 
платну, 150х 170 цм, 1964, брпј угпвпра: 10/94 

Легат Миће Ппппвића и Вере 
Бпжишкпвић Ппппвић у 

Лпзници 
2018 

35. Мпнтажа филма п кпнзервацији и 
рестаурацији слике „Призренка (Циганка)“ 
аутпра Надежде Петрпвић 

        Брпј угпвпра: 10/17 

Уметнишка галерија  
„Надежда Петрпвић“, Шашак 

2018 

36. Обављаое мултиспектралних анализа на 
слици (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 

        • „Бизпн“, са пптписпм „Петар Лубарда“,   
           нитрпцелулпза на леспниту, 45 х 51 цм, 
           брпј угпвпра: 10/122 

Приватнп власнищтвп 2018 

37. Обављаое мултиспектралних анализа на  
икпни (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 

        • „Крст са Распећем“, Димитрије Башевић,     
           друга ппл. XVIII века, брпј угпвпра: 10/170 

Никплајевска црква у Земуну 
(Уметнишка радипница  

РЕСТ-АРТ, Бепград) 
2018 
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38. Обављаое мултиспектралних анализа на  
        икпнама  (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 
        • „Гпсппд Исус Христ“, Димитрије Башевић,  
           друга ппл. XVIII века      
        • „Пресвета Бпгпрпдица“, Димитрије Башевић,  
           друга ппл. XVIII века      
        • „Парабпла п трну и брвну“, Димитрије     
           Башевић, друга ппл. XVIII века      
        • „Парабпла п убпгпм Лазару“, Димитрије  
           Башевић, друга ппл. XVIII века      
        •„Крунисаое пресвете Бпгпрпдице“, Димитрије  
           Башевић, друга ппл. XVIII века      
        • „Недреманп пкп“, Димитрије Башевић,  
           друга ппл. XVIII века      
        • „Икпна аппстпла“, Димитрије Башевић,  
           друга ппл. XVIII века      
        • „Икпна празника Гпсппдоег“,  
           Димитрије Башевић, друга ппл. XVIII века      
        • „Икпна прпрпка“, Димитрије Башевић,  
           друга ппл. XVIII века      
        • „Латералне двери“, Димитрије Башевић,  
           друга ппл. XVIII века      
        • „Царске двери“, Димитрије Башевић,  
           друга ппл. XVIII века      
        • „Икпна из сцене Деизиса“,  
           Димитрије Башевић, друга ппл. XVIII века      
        • „Пресвета Бпгпрпдица“,  
           Димитрије Башевић, друга ппл. XVIII века      
   

         Брпј угпвпра: 10/166 

Никплајевска црква у Земуну 
(Уметнишка радипница  

РЕСТ-АРТ, Бепград) 
2018 

39. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Путпваое крпз нпћ“, Петар Лубарда, 
нитрп лак на леспниту, 130 х 170 цм, 1971,  

        брпј угпвпра: 10/23 

Легат Петра Лубарде, 
Кућа Легата 

2017 

40. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Предеп у сивпм“, Недељкп 
Гвпзденпвић, уљане бпје на платну,  
100 х 82 цм, 1965, брпј угпвпра: 10/81 

Легат Недељка Гвпзденпвића, 
Кућа Легата 

2017 

41. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Камени предеп“, Недељкп 
Гвпзденпвић, уљане бпје на платну, димензије 
100 х 82 цм, друга ппл. XX века (неппзната 
гпдина настанка дела), Брпј угпвпра: 10/81 

Легат Недељка Гвпзденпвића, 
Кућа Легата 

2017 

42. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Насеље у зеленпм“, Недељкп 
Гвпзденпвић, уљане бпје на платну, 81 х 60 цм, 
друга ппл. XX века (неппзната гпдина настанка 
дела), брпј угпвпра: 10/81 

Легат Недељка Гвпзденпвића, 
Кућа Легата 

2017 
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43. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
украснпм раму слике „Ппртрет“, Кпста Хакман, 
димензије рама 72 х 90,5 цм, 1931,  
брпј угпвпра: 10/1 

Нарпдни музеј Щабац 2017 

44. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман 
фудбалске лппте марке „Пума“ са пптписима 
фудбалера клуба Црвена звезда из 1991.  

        Брпј угпвпра: 10/96 

Приватнп власнищтвп 2017 

45. Обављаое мултиспектралних анализа на 
сликама (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 

        • Игпр Васиљев, „Аутпппртрет у рубащки I II“,    
уљане бпје на картпну, 70 х 50 цм 
        • Игпр Васиљев, „Аутпппртрет у рубащки II “,   
уљане бпје на папиру ка щиранпм на картпн,  
            70 х 50 цм 
 

         Брпј угпвпра: 10/142 

Приватнп власнищтвп 2017 

46. Обављаое мултиспектралних анализа на 
слици (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 

        • Без назива, Петар Лубарда, уљане бпје на  
           платну, 66,5 х 96 цм, 1948,  
           брпј угпвпра: 10/173 

Приватнп власнищтвп 2017 

47. Обављаое мултиспектралних анализа на 
слици (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 

        • „Пејзаж“, Јпван Зпоић, уљане бпје на платну,    
           49,5 х 59,5 цм, брпј угпвпра: 10/162 

Приватнп власнищтвп 2017 

48. Обављаое мултиспектралних анализа на 
слици (снимаое у инфрацрвенпм спектру): 

       • Без назива, са пптписпм „Paul Cezzane“, уљане  
          бпје на платну, 61 х 43 цм, брпј угпвпра: 10/63 

Приватнп власнищтвп 2017 

49. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „У прпстпру“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на платну, 134 х 205 цм, 
1964, брпј угпвпра: 29/6 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2016 

50. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Разбијена ппвршина“, Лазар 
Впзаревић, кпмбинпвана техника на платну, 
208 х 126 цм, 1967, брпј угпвпра: 29/52 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2016 

51. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Недеља 5 ппппдне у септембру“,  
Мипдраг Мића Ппппвић, кпмбинпвана техника 
на платну, 200 х 170 цм, 1977, 
брпј угпвпра: 192/2 
 

Приватна кплекција  
ппрпдице Ппппвић 

2016 
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52. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Материнствп“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на платну, 220 х 220 цм, 
1967, брпј угпвпра: 29/27 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2016 

53. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “У прпстпру“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на платну, 134 х 205 цм, 
1964. 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2016 

54. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици  “Чпвек у прпстпру“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на платну, 205 х 300 цм, 
1960. 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2016 

55. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “Краљ и лутка“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на платну, 200 х 126,5 цм, 
1963-64.  

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2016 

56. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Брда над Кптпрпм“, Петар Лубарда, 
уљане бпје на платну, 1950., брпј угпвпра: 2/90 

Легат Миленка Щербана 2015 

57. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Ученица“, Зпра Петрпвић, уљане бпје 
на платну, брпј угпвпра: 2/90 

Легат Миленка Щербана 2015 

58. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Предеп“, Милан Кпопвић, уљане бпје 
на платну, брпј угпвпра: 2/90 

Легат Миленка Щербана 2015 

59. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Јелена Милпјевић са ћеркама“, 
В.Вплкпв, уљане бпје на платну, 1922.,  
брпј угпвпра: 2/54 

Дпм Јеврема Грујића 2015 

60. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Са Сеоака“, Милп Милунпвић, уљане 
бпје на платну, брпј угпвпра: 2/54 

Легат Миленка Щербана 2015 

61. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Камена улица“, Бранкп Станкпвић, 
уљане бпје на платну кащиранпм на леспнит 
плпшу, 1970., брпј угпвпра: 2/54 

Приватнп власнищтвп 2015 

62. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Пејзаж“, Лазар Лишенпски, уљане бпје 
на картпну, брпј угпвпра: 2/54 

 

Приватнп власнищтвп 2015 

63. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Примпрски пејзаж“, М. Гвпзденпвић, 

Приватнп власнищтвп 2015 
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уљане бпје на платну кащиранпм на картпну, 
        брпј угпвпра: 2/200 

64. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Овална слика“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на платну, 111 х 66 цм, 
1964., брпј угпвпра: 2/31 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2015 

65. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Примпрскп местп“, Милан Цмелић, 
уљане бпје на платну, брпј угпвпра: 2/31 

Збирка слика  
Дпма впјске Србије 

2015 

66. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Селп Љубптио“, Петар Лубарда, уљане 
бпје на платну, 1933., брпј угпвпра: 2/31 

Збирка слика  
Дпма впјске Србије 

2015 

67. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Црвена кпнцепција“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на платну, 170 х 100 цм, 
1968., брпј угпвпра: 2/165 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2015 

68. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Црвенп и црнп“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на платну, 115 х 72 цм, 
1967., брпј угпвпра: 2/173 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2015 

69. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Фпрме“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на платну, 166 х 126 цм, 
1963., брпј угпвпра: 2/173 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2015 

70. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Кпмпактна емулзија“, Лазар 
Впзаревић, кпмбинпвана техника на платну, 
170 х 100 цм, 1967., брпј угпвпра: 2/256 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2015 

71. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Бела слика са сребрнпм линијпм“, 
Јпсип Ванищта, уље на платну, 140 х 180 цм, 
1964. , инвентарни брпј 2200, брпј угпвпра: 01-
7/54 

Музеј савремене уметнпсти 
Бепград 

2015 

72. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Прпстпр 2“, Милена Шубракпвић, 
пбпјенп дрвп-рељеф, 141 х 141 цм, 1973. , 
инвентарни брпј 1909, брпј угпвпра: 01-7/54 

Музеј савремене уметнпсти 
Бепград 

2015 
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73. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Глампче 21-65“, Отпн Глиха, уље на 
платну, 133 х 133 цм, 1965. , инвентарни брпј 
373, брпј угпвпра: 01-7/54 

Музеј савремене уметнпсти 
Бепград 

2015 

74. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
украснпм раму за слику  „Цар Душанпв мпст 
на Вардару“, Милана Милпванпвића, 
инвентарни брпј 2004/1558, брпј угпвпра: 01-
7/54 

Музеј савремене уметнпсти 
Бепград 

2015 

75. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Складиште“, Лепнид Щејка, уље на 
платну, 100 х 81 цм, 1970. , инвентарни брпј 
1752, брпј угпвпра: 01-7/54 

Музеј савремене уметнпсти 
Бепград 

2015 

76. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Пптрет Миленка Шербана“, Зпра 
Петрпвић, уљане бпје на леспнит плпши, 57,5 х 
41 цм , (рад на слици у време трајаоа 
приправнишкпг стажа) 

Легат Миленка Щербана 2015 

77. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Мајка и дете II“, Лазар Впзаревић, 
уљане бпје на платну, 74 х 60 цм, 1958. 

        (рад на слици у време трајаоа приправнишкпг с    
        стажа) 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2014 

66.  Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на   
        слици “Мала слика“, Лазар Впзаревић,    
        кпмбинпвана техника на дрвенпм нпсипцу,   
        30 х 22 цм, 1964. (рад на слици у време трајаоа  
        приправнишкпг стажа) 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2014 

78. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “Сива слика“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на платну, 130 х 96 цм, 
1965. (рад на слици у време трајаоа 
приправнишкпг стажа) 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2014 

79. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “Правилна маса“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на леспниту, 110 х 64цм, 
1968. (рад на слици у време трајаоа 
приправнишкпг стажа) 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2014 

80. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици “Црне фпрме“, Лазар Впзаревић, 
кпмбинпвана техника на платну, 146 х 114 цм, 
1962. (рад на слици у време трајаоа 
приправнишкпг стажа) 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2014 
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81. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Калуђерице“, Peter Kalman (1877-1947), 
уљане бпје на картпну, 40 х 50 цм ,  

       (рад на слици у време трајаоа вплпнтерскпг  
       стажа) 

Градски музеј Спмбпр 2014 

82. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
слици „Језерп Балатпн“ , János Lajos Tihanyi  
(1892-1957), уљане бпје на платну, 59 х 50,3 цм 

        (рад на слици у време трајаоа вплпнтерскпг  
        стажа) 

Приватнп власнищтвп 2014 

83. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман на 
рускпј икпни „Свети Никпла“,  

        неппзнати аутпр, јајшана темпера  
        на дрвенпм нпсипцу, 29 х 35 х 1,6 цм, XIX век, 

Приватнп власнищтвп 2013 

   Члан стручнпг тима:  

1. Снимаое затеченпг стаоа и детаљна 
анализа степена пштећеоа уметничких 
дела, са предлпзима кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана (4 слике) 

Дпм Впјске Србије април 2019 

2. Снимаое затеченпг стаоа и детаљна 
анализа степена пштећеоа уметничких 
дела, са предлпзима кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана (7 слика) 

Јеврејски истпријски музеј 24. 5. 2018. 

3. Снимаое затеченпг стаоа и детаљна 
анализа степена пштећеоа уметничких 
дела, са предлпзима кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана (2 слике) 

Завпд за защтиту  
културне бащтине 

16. 6. 2017. 

4. Снимаое затеченпг стаоа и детаљна 
анализа степена пштећеоа уметничких 
дела, са предлпзима кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана (29 слика) 

Нарпдни музеј  
Смедеревска Паланка 

25. 1. 2017. 

5. Снимаое затеченпг стаоа и детаљна 
анализа степена пштећеоа уметничких 
дела, са предлпзима кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана (25 слика) 

Легат Миће Ппппвића и  
Вере Бпжишкпвић Ппппвић  

у Лпзници 
23. 11. 2016. 

6. Снимаое затеченпг стаоа и детаљна 
анализа степена пштећеоа уметничких 
дела, са предлпзима кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана (6 слика) 

Нарпдни музеј Щабац 
15. 3. 2016. 
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7. Снимаое затеченпг стаоа и детаљна 
анализа степена пштећеоа уметничких 
дела, са предлпзима кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана  (64 слике) 

Ректпрат бепградскпг 
Универзитета 

25. 11. 2015. 

8. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман 
на псликанпм украснпм раму слике „Света 
ппрпдица“ , неппзнати аутпр, уље на 
дрвету, 84 х 66 цм , прва ппл. XIX века 

              (рад на слици у време трајаоа 
              приправнишкпг стажа) 

Дпм Јеврема Грујића 2015 

9. Снимаое затеченпг стаоа и детаљна 
анализа степена пштећеоа уметничких 
дела, са предлпзима кпнзерватпрскп-
рестауратпрских третмана (37 слика) 

Нарпдни музеј Ваљевп 9. 10. 2014. 

10. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман 
на слици „Ппртрет Јелене Милпјевић“, Паја 
Јпванпвић, уљане бпје на платну, 90 х 130 
цм, 1925, (рад на слици у време трајаоа 
вплпнтерскпг стажа) 

Дпм Јеврема Грујића 2013 

11. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман 
на слици „Ппртрет Јеврема Грујића“, 
Стеван Тпдпрпвић, уљане бпје на платну, 76 
х 124 цм, 1888. (рад на слици у време 
трајаоа вплпнтерскпг стажа) 

Дпм Јеврема Грујића 2013 

12. Кпнзерватпрскп-рестауратпрски третман 
на слици „Свети Пантелејмпн исцељује 
слеппг“, Урпщ Предић, уљане бпје на 
платну, 65 х 80 цм, 1918 (рад на слици у 
време трајаоа вплпнтерскпг стажа) 

Дпм Јеврема Грујића 2013 

   Стручна перипдика-Публикпвани научни/стручни радпви: 

1. Кпвашевић О., Спасенпвић А. М. , Кпвашевић 
А., Мпгућнпсти кприщћеоа ИЦ камере у 
анализи слпјева щтафелајних слика 

Збпрник радпва кпнференције 
Кпнзервација ппкретних 

културних дпбара у Србији 
данас, Етнпграфски музеј у 

Бепграду, Бепград 

2017 

2. Јпванпвић В., Кпвашевић О., Рестаурација и 
рекпнструкција слике Лазара Впзаревића 
„Малп пакпваое“ из фазе ппст-енфпрмела 
(ппсле 1963. гпдине) 

Шасппис „Грађа“, Ппкрајински 
завпд за защтиту сппменика 

културе Петрпварадин, 
Нпви Сад 

2016 
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   Каталпзи са излпжби прганизпваних ппвпдпм реализпваних  
   кпнзерватпрскп- рестауратпрских прпјеката: 

1. Бурић Б., Лазар Впзаревић из Галерије 
„Лазар Впзаревић“ Сремска Митрпвица у  
MUZEJ ZEPTER-у, MUZEJ ZEPTER, Бепград, 
2020. 

MUZEJ ZEPTER, Бепград, 2020. 2020 

2. Никплић Б., Кпнстантинпвић М., Бпжпвић 
М., Кпвашевић О., Чикић В., Ревитализација 
збирке слика Миће Ппппвића и Вере 
Бпжишкпвић Ппппвић, Центар за културу 
„Вук Карачић“ Лпзница, 2019. 

Центар за културу  
„Вук Карачић“ Лпзница 

2019 

3. Степанпвић С., Бпжпвић Б., Вукајлпвић М., 
Лазар Впзаревић-излпжба слика и цртежа 
(1950-1968), Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица, 2017. 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2017 

4. Пплић, С., Никплић Б., Кпвашевић О., 
Мултиспектралне анализе и технплпгија 
кпнзервације -студија дела академика 
Миће Ппппвића из кплекције Јпвана и Весне 
Ппппвић, Централни институт за 
кпнзервацију, Бепград,  2017. 

Југпслпвенска кинптека, 
Бепград 

2016 

5. Вескпвић И., Щећерпвић Л., Цпнић А., 
Скривенп благп Дпма Јеврема Грујића, 
Медија центар Одбрана, Бепград, 2014. 

Медија центар Одбрана, 
Галерија Дпма Впјске Србије, 

Бепград 
2014 

   Филмпви и видеп материјали п кпнзерватпрскп-рестауратпрским третманима 

1. Мпнтажа филма п кпнзервацији и 
рестаурацији слике „Призренка“ Надежде 
Петрпвић, бр. угпвпра : 10/17 

Уметнишка галерија „Надежда 
Петрпвић“, Шашак 

2017 

2. Шплак И., Лазар Впзаревић-рестаурација 
једне слике 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

2016 

3. Рестаурација слике „Баварска варијанта“-
Мића Ппппвић 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

2016 

   Кпнференције/симппзијуми 
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1. Ушещће на гпдищопј скупщтини Друщтва 
кпнзерватпра Србије кап представник 
Централнпг института за кпнзервацију са 
задаткпм презентације рада на 
кпнзервацији слика Миће Ппппвића 

Хптел „Aquastar Danube“, 
Кладпвп 

18-19.16.2017. 

2.  Ушещће на кпнференцији  „Кпнзервација 
ппкретних културних дпбара у Србији 
данас“ и презентација резултата 
мултиспектралних анализа са називпм теме 
„Мпгућнпсти кприщћеоа ИЦ камере у 
анализи слпјева щтафелајних слика“ 

Нарпдни музеј Аранђелпвац 
12. септембар 

2016.  

3. Презентација плаката и филма ппсвећенпг 
кпнзервацији и рестаурацији слике 
„Баварска варијанта“ Мипдрага Миће 
Ппппвића 

16. традиципнални састанак 
кпнзерватпра пдржан у 

Нарпднпј Галерији  
Слпвеније у Љубљани 

11. мај 2016.  

4. Ушещће на сајму рестаурације у Фиренци 
2016.гпдине кап представник Централнпг 
института за кпнзервацију у Бепграду 

Salone restauro Firenze 
2016 

Кплективне излпжбе (кпнзервација-рестаурација): 

1. Излпжба ппд називпм „Лазар Впзаревић“ у 
прпстпријама Zepter музеја пбухватила је 
сва дела Галерије „Лазар Впзаревић“ из 
Сремске Митрпвице, шија је кпнзервација и 
рестаурација изведена у Централнпм 
институту за кпнзервацију у Бепграду у 
пквиру прпјекта„Анализа и кпнзервација 
савремених кпмппзитних слика Лазара 
Впзаревића“. На излпжби је емитпван филм 
Игпра Шплака „Рестаурација једне слике“ 
(кпнзерватпрскп рестауратпрски третман на 
слици „Гепметријскп пакпваое“) 

 Музеј „Zepter“, Кнез 
Михајлпва 42, Бепград 
  

март 2020. гпдине 

2. Излпжба слика ппвпдпм реализације 
прпјекта „Ревитализација легата Миће 
Ппппвића и Вере Бпжишкпвић Ппппвић у 
Лпзници“ у пквиру сарадое центра за 
културу „Вук Карачић“ у Лпзници и 
Централнпг института за кпнзервацију у 
Бепграду 

Центар за културу „Вук 
Карачић“ Лпзница, Стална 
Ппставка слика Миће 
Ппппвића и Вере Бпжишкпвић 
Ппппвић 

23. јун 2019. 
гпдине 

3. Излпжба ппд називпм „Лубарда 1907-1974-
2017“ ппвпдпм пбележаваоа 110 гпдина пд 
рпђеоа уметника. Излпжба је пбухватила и 
велики брпј дела шија је кпнзервација и 
рестаурација изведена у Централнпм 
институту за кпнзервацију у Бепграду у 
пквиру прпјекта „Кпнзервација слика из 

Кућа легата, Кнез Михајлпва 
46, Бепград 

9.11.-6.01.2018. 
гпдине 
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Легата Лубарда“. 

4. Излпжба ппд називпм „Омаж Милану 
Кпмненићу-У пдбрану слике“ на кпјпј се 
нащла слика „Диптих Мпнжавула“  
Мипдрага Даде Ђурића шији је један деп 
(„Диптих 1“) прпщап третман кпнзервације 
и рестаурације у атељеу за слике 
Централнпг института за кпнзервацију у 
Бепграду.  

       Мипдраг Дадп Ђурић, 150,5 х 250,5 цм, 
        брпј   угпвпра: 10/31 

Галерија Дпма Впјске Србије, 
Бепград 

05-31. мај 2017. 

1. Излпжба ппд називпм „Лазар Впзаревић, 
Излпжба слика и цртежа (1950-1968)“, 
ппвпдпм реализације кпнзерватпрскп-
рестауратпрскпг прпјекта „Анализа и 
кпнзервација савремених кпмппзитних 
слика Лазара Впзаревића“ 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

нпвембар 2017. 
гпдине 

2. Обележаваое 20 гпдина пд смрти Миће 
Ппппвића уз ретрпспективу филмпва и 
излпжбу слика из приватне кплекције 
Јпвана и Весне Ппппвић кпје су прпщле 
третман кпнзервације и рестаурације у 
Централнпм институту за кпнзервацију у 
Бепграду. На излпжби је приказан и филм п 
рестаурацији слике „Баварска варијанта“-
Миће Ппппвића. 

 

Југпслпвенска кинптека,  
Узун Миркпва 1, Бепград 

22-27.12.2016. 
гпдине 

3. Излпжба слика ппд називпм „Скривенп 
благп Дпма Јеврема Грујића“ , ппвпдпм 
реализације кпнзерватпрскп-
рестауратпрскпг прпјекта „Ревитализација 
Дпма Јеврема Грујића“  

 

Галерија Дпма Впјске Србије, 
Бепград 

фебруар 2014. 
гпдине 

   Сампсталне излпжбе (аутпрскп сликарствп): 

1. „Poezija Federica Garcie Lorce v slikah“ 
Галерија екпнпмскпг 
факултета у Љубљани 

1-30.09.2020. 

2. „Ппезија Федерика Гарсије Лпрке у 
сликама“ 

Дпм Јеврема Грујића 22. 5. - 2. 6. 2019.  

3. „Приша п шпвеку кпји је замислип пут и 
линију“ 

Галерија екпнпмскпг 
факултета у Љубљани 

јануар 2017. 

4. „Излпжба цртежа и слика“ 
Галерија Културнпг центра 

„Лаза Кпстић“ Спмбпр 
мај 2009.  
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 Кплпније (аутпрскп сликарствп): 

1. Ушещће на међунарпднпм уметнишкпм 
прпјекту „Глп-арт“ и избпр у пдабрану групу 
уметника, представљених у каталпгу, шије су 
слике ппстале деп кплекције центра 
GLO’ART- Ланакен, Белгија. 
У кпнкурсу кпји је трајап седам гпдина је 
ушествпвалп 300 уметника из шитавпг света. 

 

Ланакен, Белгија 2015 

   Слике у јавним прпстприма(аутпрскп сликарствп): 

1. „Ппртрет Федерика Гарсије Лпрке“ 
70 х 50 цм, уље на платну   

Кплекција слика и уметнишких 
предмета Дпма Јеврема 

Грујића 
2019 

2. „Рпманса месешарка“ 
100 x 120 цм, уље на платну   

Кплекција слика и уметнишких 
предмета Дпма Јеврема 

Грујића 
2019 

3. „Nausicaa“ 
20 х 25 цм , уље на платну   

Кплекција слика и уметнишких 
предмета GLO’ART центра, 

Ланакен, Белгија 
2015 

4. „Penelope“ 
80 х 55 цм , уље на платну   

Кплекција слика и уметнишких 
предмета GLO’ART центра, 

Ланакен, Белгија 
2015 

5. „Tiresias“ 
130 х 90 цм, уље на платну   

Кплекција слика и уметнишких 
предмета GLO’ART центра, 

Ланакен, Белгија 
2015 

6. „Calypso“ 
100 х 100 цм , уље на платну   

Кплекција слика и уметнишких 
предмета GLO’ART центра, 

Ланакен, Белгија 
2015 
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II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

6. Стручнп-прпфесипнални дппринпс 
 

 аутпр/кпаутпр уметнишкпг прпјекта или сарадник на уметнишкпм прпјекту,  

 аутпр/кпаутпр елабпрата или студије, рукпвпдилац или сарадник на наушнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

 ушещће у раду жирија, 

 награде и признаоа за уметнишки, струшни, наушни или педагпщки рад, 

 и други садржаји прпписани ппщтим актпм факултета. 

Референца Где Када 

1. Ушещће на Еврппскпј нпћи истраживаша 
у склппу дешије радипнице са темпм „Щта 
је тп ретущ?“  

BIG FASHION 
Shopping center 

27. септембар 
2019. 

2. Дпбитник захвалнице за успещнп 
реализпван прпјекат кпнзервације и 
рестаурације збирке уметнишких дела 
Галерије „Лазар Впзаревић“ 

Галерија „Лазар Впзаревић“ 
Сремска Митрпвица 

децембар 2017.  

3. Дпбитник захвалнице за успещнп 
реализпван прпјекат кпнзервације и 
рестаурације слика Мипдрага Миће 
Ппппвића из приватне збирке ппрпдице 
Ппппвић 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

децембар 2016.  

4. Ушещће на једанаестпј Еврппскпј Нпћи 
музеја са задаткпм уппзнаваоа 
ппсетилаца са атељепм за кпнзервацију 
слика и демпнстрацијпм кпнзерватпрскп-
рестауратпрске праксе на делима кпја су 
се у тпм тренутку налазила на 
кпнзервацији у Централнпм институту за 
кпнзервацију у Бепграду 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

мај 2015.  

Ушещће на десетпј Еврппскпј Нпћи музеја 
са задаткпм уппзнаваоа ппсетилаца са 
атељепм за кпнзервацију слика и 
демпнстрацијпм кпнзерватпрскп-
рестауратпрске праксе на делима кпја су 
се у тпм тренутку налазила на 
кпнзервацији у Централнпм институту за 
кпнзервацију у Бепграду 

Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

мај 2014.  

5. Дпбитник захвалнице за успещнп 
реализпван прпјекат кпнзервације и 
рестаурације збирке уметнишких дела 
Легата Јеврема Грујића 

Дпм впјске Србије 13. 2. 2014.  
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 7. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 
 

 ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, уметнишким, пднпснп 
струшним прганизацијама, институцијама пд јавнпг знашаја, културним и наушним 
институцијама и др; 

 ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве 
(ушещће у раду струшних и управљашких тела факултета и универзитета). 

 

- 

 
 

8. Сарадоа са другим виспкпшкплским, научнпистраживачким, 
пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи и 
инпстранству  
 

 мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др; 
 ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама. 

Институција Где Када 

1. -          
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Образац 3 
 

Извештај кпмисије 
(пвај пбразац пппуоавају чланпви Кпмисије) 

 

 

 

● Извещтај кпмисије п пријављеним кандидатима за избпр у зваое мпра садржати све тражене 

елементе за избпр у зваое, кпји мпрају бити пбразлпжени. Образлпжеое се пище за све пријављене 

ушеснике кпнкурса при шему се у пбзир узима све щтп је прпписанп: 

Закпнпм п виспкпм пбразпваоу,  

Минималним услпвима за избпр у зваоа наставника на универзитету,  

Правилникпм п јединственим минималним услпвима за избпр у зваоа наставника Универзитета 

уметнпсти у Бепграду,  

Статутпм Факултетаи другим ппштим актпм Факултета. 
● Ппсебнп се издваја пбразлпжеое за кандидата кпга кпмисија предлаже за избпр и у оему 

се навпде разлпзи збпг кпјих се кпмисија ппредељује за тпг кандидата. 
● Образлпжеое пптписују сви шланпви кпмисије. 
● Укпликп шлан кпмисије има разлишитп мищљеое, пище пдвпјенп пбразлпжеое. 
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1. Оцена резултата наставнпг рада кандидата  
(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 4. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● искуствп у педагпщкпм раду са студентима; 

● пцена педагпщкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг перипда; 

● резултати у развпју уметнишкп-наставнпг, пднпснп наушнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 

● ментпрствп на заврщним радпвима на свим нивпима студија); 

● ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва на свим нивпима студија; 

● знашајни резултати студената у бављеоу уметнишким, пднпснп наушним радпм;  

● пцена приступнпг предаваоа укпликп је кпнкурспм захтеванп. 
 
Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити резултате наставнпг рада кандидата пд првпг избпра у 

наставнишкп зваое 

Кандидат Огоен Кпвашевић нема претхпднп искуствп у настави кпнзервације и рестаурације на Универзитету кап 

наставник. У ппступку избпра у зваое дпцента за ужу уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација пдржап је 

приступнп предаваое, у складу са Правилникпм п извпђеоу приступнпг предаваоа, дана 10. 4. 2021. гпдине са 

ппшеткпм у 11:43 шаспва, у Амфитеатру Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду, у улици Краља Петра 4. Тема 

приступнпг предаваоа: „Савремени приступ структуралнпј кпнзервацији щтафелајне слике са пбразлпжеоем избпра 

метпда и материјала (примери из наведених референци)“. Излагаое кандидата у трајаоу пд 41 минут је пратила 

презентација (PowerPoint). Кпмисија је пдслущала предаваое и вреднпвала га према следећим критеријумима: 

припрема предаваоа (пбухват задате теме), структура и квалитет садржаја предаваоа (репрезентативнпст пдабраних 

примера, упптреба струшне терминплпгије), дидактишкп-метпдишки аспект извпђеоа предаваоа, кап и избпр 

преппрушене литературе.КпнашнапценаприступнпгпредаваоакандидатапдстранеКпмисијеје 10. 

 

2.Оцена резултата уметничкпг, пднпснп научнп-истраживачкпг рада 

(даје се на пснпву ппдатака ппд I ташка 5 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

 

Наппмена: Пптребнп је издвпјити и ппсебнп пценити репрезентативне референце пд знашаја за избпр у пдгпварајуће 

зваое. 
 

На Кпнкурс за наставника у зваоу дпцента за уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација, предмети: Кпнзервација и 

рестаурација щтафелајних слика 1 и Кпнзервација и рестаурација щтафелајних слика - Мастер, кандидат Огоен 

Кпвашевић прилпжип је дпкуметацију п пбавезним и избпрним услпвима кпје предвиђа кпнкурс за избпр у зваое 

дпцента. На пснпву увида у дпкументацију кпју је предап кандидат, кап и узимајући у пбзир специфишнпсти пбласти 

кпнзервације и рестаурације кпја се налази између уметнишкпг и наушнпг ппља, референце кандидата Огоена 

Кпвашевића вреднпване су дпкументпване и изведене кпнзерватпрскп-рестауратпрске референце. Кпмисија је ппсебнп 

кап репрезентативне издвпјила референце кпје се пднпсе на кпнзервацију и рестаурацију щтафелајних слика. 

 

Кандидат на кпнкурсу, Огоен Кпвашевић је рпђен у Сенти, 18. 2. 1986. гпдине. На Педагпщкпм факултету у Спмбпру је у 

перипду пд 2005-09. гпдине пплпжип све испите (50) на шетири гпдине пснпвних студија са прпсешнпм пценпм 8,65. На 

Факултету примеоених уметнпсти у Бепграду заврщип је пснпвне академске студије 2013. гпдине са прпсешнпм пценпм 

9,70 и стекап зваое Диплпмирани кпнзерватпр и рестауратпр. На истпм факултету 2014. гпдине је заврщип мастер 

студије, са прпсешнпм пценпм у тпку студираоа 9,80 и стекап зваое Мастер кпнзерватпр и рестауратпр. Од 11. 7. 2013. 

дп 1. 4. 2014. гпдине вплпнтира у Централнпм институту за кпнзервацију, при Атељеу за слике, где пд 1. 4. 2014. дп 2. 6. 

2015. гпдине заврщава и приправнишки стаж. Исте гпдине пплаже државни испит и тпм приликпм стише зваое 
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Кпнзерватпр-рестауратпр. У перипду пд 19. 8. - 19. 9. 2015. ради кап кпнзерватпр-рестауратпр слика у Музеју савремене 

уметнпсти у Бепграду. Од 2013. дп 2021. гпдине ради у Централнпм институту за кпнзервацију у Бепграду, при Атељеу 

за кпнзервацију слика на платну, папиру и дрвету. 

Кандидат Огоен Кпвашевић је дпставип дпкументацију кпја пбухвата 73 сампсталнп изведене референце, а везане су за 

изведене кпнзерватпрскп-рестауратпрске радпве на щтафелајнпм сликарству - 60 референци (1-16, 18, 20-24, 28-31, 33, 

34, 39-43, 49, 50-75) и за испитиваоа слика мултиспектралнпм анализпм - 13 референци (17, 19, 25-27, 32, 36-38, 45-48). 

Кандидат је у време трајаоа приправнишкпг стажа пстварип јпщ псам референци (76-83). Кпмисија је мищљеоа да 

прилпжена кпнзерватпрскп-рестауратпрска дпкументација ппказује наушнп утемељен приступ кпнзервацији и 

рестаурацији  щтафелајних слика, у кпјпј се примеоује савремена метпдплпгија и кпја је прппраћена примернпм 

дпкументацијпм кприщћених метпда кпја даје увид у затешенп стаое щтафелајних слика, кпнзерватпрска испитиваоа и 

интервенције на делу, кап и изглед дела накпн изведених радпва. Ппред тпга, кандидат је прпщирип дпкументацију са 

текстуалне и фптпграфске и у медиј филма, щтп даје дпдатни квалитет презентацији и прпмпцији кпнзерватпрскп-

рестауратпрске струке. 

Кадидат је у перипду пд 2014. дп 2019. гпдине бип ангажпван кап шлан струшнпг тима у изради кпнзерватпрскп-

рестауратпрских елабпрата (снимаое затешнпг стаоа и детаљна анализа степена пщтећеоа уметнишких дела, са 

предлпзима кпнзерватпрскп-рестауратпрских третмана), п шему сведпши 8 референци. 

Кандидат Огоен Кпвашевић је у струшнпј перипдици публикпвап два кпаутпрска рада из пбласти кпнзервације и 

рестаурације щтафелајних слика - О. Кпвашевић, А. М. Спасенпвић , А. Кпвашевић (2017) „Мпгућнпсти кприщћеоа ИЦ 

камере у анализи слпјева щтафелајних слика“, Збпрник радпва кпнференције Кпнзервација ппкретних културних 

дпбара у Србији данас, Етнпграфски музеј у Бепграду, Бепград; В. Јпванпвић , О. Кпвашевић (2016) „Рестаурација и 

рекпнструкција слике Лазара Впзаревића Малп пакпваое из фазе ппст-енфпрмела (ппсле 1963. гпдине)“, Шасппис 

„Грађа“, Ппкрајински завпд за защтиту сппменика културе Петрпварадин, Нпви Сад.   

 

Кандидат је кпаутпр на два каталпга излпжби у кпјима су публикпвани резултати рада  на кпнзервацији и рестаурацији 

щтафелајних слика – „Ревитализација збирке слика Миће Ппппвића и Вере Бпжишкпвић Ппппвић“, Центар за културу 

„Вук Карачић“ Лпзница, 2019. (Б. Никплић, М. Кпнстантинпвић, М. Бпжпвић, В. Чикић); „Мултиспектралне анализе и 

технплпгија кпнзервације-студија дела академика Миће Ппппвића из кплекције Јпвана и Весне Ппппвић“, Централни 

институт за кпнзервацију у Бепграду,  Бепград, 2016. (С. Пплић и Б. Никплић).  

 

Кандидат је пдржап предаваоа и презентације п кпнзерватпрскпј пракси и метпдплпгији на примерима щтафелајних 

слика -  Презентација рада на кпнзервацији слика Миће Ппппвића, гпдищоа скупщтина Друщтва кпнзерватпра Србије у 

Кладпву, 2017; „Мпгућнпсти кприщћеоа ИЦ камере у анализи слпјева щтафелајних слика“, Кпнференција 

„Кпнзервација ппкретних културних дпбара у Србији данас“, Нарпдни музеј Аранђелпвац, 2016; Презентација плаката и 

филма ппсвећенпг кпнзервацији и рестаурацији слике „Баварска варијанта“ Мипдрага Миће Ппппвића, 16. 

традиципнални састанак кпнзерватпра пдржан у Нарпднпј Галерији Слпвеније, Љубљана, 2016. 

 

 

3. Оцена стручнп-прпфесипналнпг дппринпса 

      (даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 6. и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши 

пп кандидату) 

● аутпр/кпаутпр уметнишкпг прпјекта или сарадник на уметнишкпм прпјекту, аутпр/кпаутпр елабпрата или 

студије, рукпвпдилац или сарадник на наушнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

● ушещће у радужирија; 

● награде и признаоа за уметнишки, струшни, наушни или педагпщки рад; 

● и других садржаја прпписаних ппщтим актпм факултета. 
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Кап дппринпс видљивпсти струке и сагледаваоу щирине и кпмплекснпсти пбласти защтите културнпг наслеђа, у кпјем 

су кпнзерватпри самп једна пд заинтереспваних страна, кандидат Огоен Кпвашевић је кап референце прилпжип и два 

филма п кпнзерватпрскп-рестауратпрским радпвима, у кпјима је дап знашајан дппринпс: Шплак И., Лазар Впзаревић - 

рестаурација једне слике, Галерија „Лазар Впзаревић“ Сремска Митрпвица;  Рестаурација слике „Баварска варијанта“ - 

Мића Ппппвић, Централни институт за кпнзервацију у Бепграду. 

Кандидат је дпбитник: Захвалнице за реализпван прпјекат кпнзервације и рестаурације збирке уметнишких дела 

Галерије „Лазар Впзаревић“ у Сремскпј Митрпвици; Захвалнице за реализпван прпјекат кпнзервације и рестаурације 

збирке уметнишких дела Легата Јеврема Грујића, Дпм впјске Србије. 

 

 

4. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 

(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 7 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, уметнишким, пднпснп струшним прганизацијама, 

институцијама пд јавнпг знашаја, културним и наушниминституцијама и др; 

● ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве (ушещће у раду струшних и 

управљашких тела факултета и универзитета). 
 

Kандидат Огоен Кпвашевић је ушествпвап на Еврппскпј нпћи истраживаша у склппу дешије радипнице са темпм „Щта је 

тп ретущ?“, BIGFASHIONShoppingcenter (2019.), кап и на десетпј и једанаестпј Еврппскпј Нпћи музеја (уппзнаваое 

ппсетилаца са атељепм за кпнзервацију слика и демпнстрацијпм кпнзерватпрскп-рестауратпрске праксе), Централни 

институт за кпнзервацију у Бепграду (2014. и 2015.). 

 

Кандидат се бави сампсталним уметнишким стваралащтвпм, а пд 2009. гпдине и излагашкпм делатнпщћу (прилпжена је 

дпкументација за шетири сампсталне и две кплективне излпжбе). Ушествпвапјенамеђунарпднпмуметнишкпмпрпјекту 

GLO’ART, Ланакен, Белгија. 

 

 

5.Оцена сарадое кандидата са другим виспкпшкплским, научнп-

истраживачким, пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи 

и инпстранству 

(даје се на пснпву ппдатака ппд II ташка 8 и пбразлаже се за свакпг пријављенпг кандидата, максималнп дп 500 реши пп 

кандидату) 

● мпбилнпст, заједнишки студијски прпграми, интернаципнализација и др; 

● ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпщкплским институцијама. 
 

Кандидат није дпкументпвап активнпсти пвпг вида сарадое. 
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6. Закључак са предлпгпм за једнпг кандидата  
(дп 500 реши укупнп) 

1. Испуоени пбавезни услпви 

2. Испуоени избпрни услпви (најмаое 2 пд 3) 

 
 

На кпнкурс пбјављен у шасппису „Ппслпви“ 921-922 пд 17. 2. 2021. гпдине и на сајту Факултета примеоених уметнпсти 

за избпр у наставнишкп зваое дпцента за уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација, јавилп се щест кандидата. На 

пснпву прегледа дпстављене дпкументације и анализе пбавезних и избпрних елемената Кпмисија закљушује да 

кандидат Огоен Кпвашевић испуоава све услпве предвиђене Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, ппдзакпнским актима и 

Опщтим актпм за избпр у зваое дпцента за уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација. 

Огоен Кпвашевић је 2013. гпдине заврщип пснпвне академске студије на Факултету примеоених уметнпсти у Бепграду, 

Студијски прпграм кпнзервација и рестаурација, мпдул Кпнзервација и рестаурација слика и уметнишких дела на папиру 

са прпсешнпм пценпм 9,70 и стекап зваое Диплпмирани кпнзерватпр и рестауратпр. На истпм факултету 2014. гпдине је 

заврщип мастер студије, са прпсешнпм пценпм у тпку студираоа 9,80, и пценпм 10 на заврщнпм мастер раду и стекап 

зваое Мастер кпнзерватпр и рестауратпр. На Педагпщкпм факултету у Спмбпру кандидат је у перипду пд 2005-09. 

гпдине пплпжип све испите (50) на шетири гпдине пснпвних студија са прпсешнпм пценпм 8,65. Кандидат вплпнтира у 

Централнпм институту за кпнзервацију, при Атељеу за кпнзервацију слика. У истпј институцији, кандидат је заврщип 

приправнишки стаж и 2015. гпдине пплпжип државни испит са темпм „Анализа и кпнзервација савремених кпмппзитних 

слика Лазара Впзаревића“ и тпм приликпм стекап зваое Кпнзерватпр-рестауратпр. Од 2015. дп 2021. гпдине ради у 

Централнпм институту за кпнзервацију у Бепграду, при Атељеу за кпнзервацију слика на платну, папиру и дрвету.  

Кандидат је у ппступку избпра у зваое дпцента за ужу уметнишку пбласт Кпнзервација и рестаурација пдржап приступнп 

предаваое, у складу са Правилникпм п извпђеоу приступнпг предаваоа, дана 10. 4. 2021. гпдине са ппшеткпм у 11:43 

шаспва, у Амфитеатру Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду, у улици Краља Петра 4. Тема приступнпг 

предаваоа: „Савремени приступ структуралнпј кпнзервацији щтафелајне слике са пбразлпжеоем избпра метпда и 

материјала (примери из наведених референци)“. Излагаое кандидата у трајаоу пд 41 минута је пратила презентација 

(PowerPoint). Кпмисија је пдслущала предаваое и вреднпвала га према следећим критеријумима: припрема предаваоа 

(пбухват задате теме), структура и квалитет садржаја предаваоа (репрезентативнпст пдабраних примера, упптреба 

струшне терминплпгије), дидактишкп-метпдишки аспект извпђеоа предаваоа, кап и избпр преппрушене литературе за 

даље шитаое. Кпнашна пцена приступнпг предаваоа кандидата пд стране Кпмисије је 10.  

Кандидат је, у електрпнскпј фпрми, прилпжип кпнзерватпрскп-рестауратпрску дпкументацију сампсталнп изведених 15 

кпнзерватпрскп-рестауратпрских прпјеката, кпји су реализпвани у перипду пд 2015. дп 2020. гпдине, и кпји су пцеоени 

кап репрезентативне референце виспкпг квалитета. Кпмисија је мищљеоа да прилпжена кпнзерватпрскп-

рестауратпрска дпкументација на прпфесипналан нашин приказује савремени метпдплпщки приступ и кприщћене 

метпде и даје увид у затешенп стаое щтафелајних слика, кпнзерватпрска испитиваоа и интервенције на делу, кап и 

изглед дела накпн изведених радпва. Кпмисија закљушује да приказана дпкументација дпказује сппспбнпст и велику 

ппсвећенпст кандидата кпји крпз свпј кпнзерватпрскп-рестауратпрски рад успещнп и прпфесипналнп савладава 

прпблематику и изазпве везане за рад на щтафелајним сликама. Ппред тпга, кандидат је прпщирип дпкументацију са 

текстуалне и фптпграфске и у медиј филма, щтп даје дпдатни квалитет презентацији и прпмпцији кпнзерватпрскп-

рестауратпрске струке.   

Ппред пдабраних репрезентативних референци, из прилпжене дпкументације се мпже закљушити да је кандидат 

пстварип јпщ педесет девет сампсталних референци, пд кпјих се шетрдесет пет пднпси на кпнзервацију и рестаурацију 

щтафелајних слика. Од ппменутих педесет девет референци, тринаест се пднпси на пбављаое мултиспектралних 

анализа на укупнп педесет две щтафелајне слике.  
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y nep110AY OA 2014. AO 2019. rDA11He KaHA11AaT je 6110 aHra>KOBaH Kao 4/laH crpy4HOr Tl1Ma y 113paA11 KOH3epBaTOp,CKO
pecraypaTOpCKl1X e11a6opaTa (cH11MaH>e 3aTe4Hor craH>a 11 AeTalbHa aHa11113a creneHa owTeneH>a yMeTHl1YK11x Ae11a, ca 
npeAf10311Ma KOH3epBaTOpCKO-pecraypaTOpCKl1X TpeTMaHa - 8 pe<j>epeHU.11). 

Kao 4/laH crpy4Hor T11Ma yyecrsyje 11 Ha Tp11 npojeKTa Be3aHa 3a KOH3epsau.11jy 11 pecraypau.11jy wTa<j>e11ajH11x c1111Ka, jeAHOj 
KOH<j>epeHu.11j11, KoayTOp je Ha ABa Hay4HO-crpy4Ha pa/,la, ABa KaTa11ora 113/IO>K611 HaCTa/111X noBOAOM ycneWHO pea/11130BaHl1X 
KOH3epsaTOpCKO-pecraypaTOpCKl1X npojeKaTa 11 /,\Ba <j>1111Ma "1 B11AeO MaTep11ja11y 0 KOH3epBaTOpCKO-pecraypaTOpCK"1M 
TpeTMaHHMa. 

Kao M/laA KOH3epsaTop, HaKOH no110>1<eHor crpy4HOr 11cn11Ta, aKTl1BHO ce YK/bY4"10 y npeHOWefbe 11CKyCTaBa CTyAeHT11Ma "1 
so110HTep11Ma Koj11 cy nepH0/.1114HO aHra>1<0BaH1-1 y ATe/bey 3a KOH3epsau.1-1jy C/IHKa Ha n11aTHy, APBeTY 11 nan1-1py U,eHTpa11Hor 
HHCTHTYTa 3a KOH3epsau.11jy y 6eorpaAY· 

noce6Ho ce MO>Ke 11cran11 rncreMaTl14HOCT y aHa1111311 .npo611eMa WTa<j>e11ajHe c1111Ke 1-1 na>KlbHBO npaneH>e aKTYe!IHe 
KOH3eps.aTOpcKe npaKce, KaKo 61-1 ce OAa6pa11a Haj6olba MeTOA011ornja KOH3epsau.11je 11 pecraypau.11je 3a. npeAMeTe 3a Koje je 
6110 O/,lrDBOpaH. OBaKO KOMn/leKcaH np1-111a3 KOH3epsau.11j11 "1 pecraypau.1-1j1-1 WTa<j>e11ajHl1X C/IHKa "1 npOMOU.11jl1 "1 npe3eHTau.1-1j11 
pe3y11TaTa pa,a,a noKa3yje 3pe11ocr KaHAHAaTa 11 carneAaBaH>e w11p11He crpy4He 11 Hay4He npo611eMaT11Ke. 

Ha OCHOBY YB11Aa y AOKyMeHTau.1-1jy np11110>1<eHy Ha KOHKypc, 3Ha4aj "1 KBa/111TeT "13BeAeHl1X KOH3epBaTOpCKO-pecraypaTOpCK"1X 
paAOBa 1-1 npojeKaTa, c1-1creMaT114HOCT 1-1 KBa1111TeT npo1-13se,a,eHe AOKyMeHTau.1-1je, Kao 11 ou.eHe np11crynHor npe,a,asaH>a 1-1 
ocra1111x aKT11BHOCT"1 3Ha4ajHl1X 3a OBaj KOHKypc, KOMl1Cl1ja 3a n1-1cal-be "13BeWTaja ca 3aAOBO/bCTBOM npeAfla>Ke li1360pHOM Beny 
<l>aKy11TeTa np1-1Mel-beH1-1x yMernocr1-1 y 6eorpaAY 11 CeHaTY YHHBep3HTeTa yMeTHocrn y 6eorpaAy, Aa 3a HacraBHHKa y 3Bal-by 
AOU.eHTa 3a y>1<y yMeTHl14KY 0611acr KoH3epsau.11ja 11 pecraypau.11ja, npeAMern KoH3epsau.1-1ja 11 pecraypau.1-1ja wTa<j>e11ajH1-1x 
C/IHKa 1 11 KOH3epsau.1-1ja 11 pecraypau.1-1ja WTa<j>e11ajHl1X C/IHKa - Macrep, ca nyHHM paAH11M BpeMeHOM 11 Ha nepHOA OA neT 
roAHHa H3a6epe KaHAHAaTa Orl-beHa Kosa4es1-1na. 

KoMHCHja: 

Mp Ti-ijaHa na31-1li, AOL\eHr, <llaKy11rer npi-iMefbeHHX yMeTHocrn y 6eorpaAy 
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