
06pa3au, 1 

H3sewTaj o cnposol)eH>y KOHKypca 3a H36op HacTaBHHKa 

1. noAaU,H 0 KOHKypcy, KOMHCHjH H K3HAHA3THMa 
(nonytbasa aAMHHHCTpa1411ja <l>aKynrera) 

MecTO H )l.aTyM o6jaBJbHBal-ba KOHKypca 
YMernHqKa/Hay1rna o6nacT 
3Bal-be y Koje ce 6Hpa 
Tpajal-be KOHKypca 

IIpHjaBJbeHH yqecHHQH KOHKypca 

KoMHCHja 3a nwcal-be H3BernTaja 

)];aTYM ce,n;HHQe I-fa6opHor Bena H 6poj 
o.n.nyKe o HMeHoBal-hy KoMHcHje 
cpaKyJITeTa Ha Kojoj je KOMHCHja 
HMeHOBaHa 

Eeorpa,n;, qaconHc IIocJioBH, 28.4.2021. ro,n;HHe 
TeKCTHJI 
,lJ;oQeHT 
28.4. )l.O 13.5.2021. fO)l.HHe 

I. Apna,n; I1yna11 
2. Mp )J;paraHa HJIHn 
3. )];p yM. Bepa MapKoBHfi 
4. MapHja Jia6y,n;oBHfi IIaHTeJIHn 

I. Mp 3JiaTKO 1.(BeTKOBHn, BaHpe,n;HH npocpecop 
YHHBep3HTeTa yMeTHOCTH y Eeorpa,n;y, <DaKyJITeTa 
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1. Бипграфски ппдаци п кандидатима 
 (Пппуоава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Арпад Пулаи 

Местп и датум рпђеоa  Врбас, 01. 12. 1986. 

Адреса Владимира Роловића 130 

Телефпн  063 1623511 

E-mail адреса  arpadsanu1986@hotmail.rs  

  
 
 
 

2. Ппдаци п щкплпваоу 
  

Оснпвне студије ОШ Јован Јовановић Змај, Србобран 

Мастер Факултет примењених уметности и дизајна, Одсек дизајн 

текстила, Београд, просечна оцена из стучних предмета 10,00; 

укупна просечна оцена 9,53 - Дипломирани дизајнер текстила 

по прописима који су важили до ступања на снагу новог Закона 

о високом образовању, што је еквивалент дипломи мастер. 

Специјализација   

Магистратура   

Дпктпрат Друга година докторских академских студија на Факултету 

примењених уметности у Београду. 

Усавршаваоа у земљи и 
инпстранству 

  

Страни  језици  Енглески, Мађарски 

 
 
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 
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3. Ппдаци п заппслеоу 
  
 
   
Рад на факултету 

 (Дпсадашои избпри у зваое наставника универзитета)  

Зваое наставника Назив факултета пд –  дп 

1. Стручни сарадник, ужа 

уметничка пбласт: Текстил 
Факултет примеоених уметнпсти у Бепграду 2015-2019. 

2. Уметнички сарадник, ужа 

уметничка пбласт: Текстил 
Факултет примеоених уметнпсти у Бепграду 2019- 

     

      

 
 
 
 
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 на предмету 

,,Обликпваое текстила’’ 
Средоа Шкпла за дизајн ,,Бпгдан Шупут'', Нпви 

Сад 
2014-2015 

2. Патинер на реализацији 

кпстима, Филм : Мач освете 
Филмска прпдукција: ,,Vertigo films’’, Шиманпвци Септембар 2014 

3. Сарадник – дизајнер Етнп Мрежа-Бепград Април- јун 2013 
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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. 

 Ангажпван у радипници за хпризпнталнп ткаое и плетеое кап уметнички сарадник на предметима: 
Обликпваое тканпг и плетенпг текстила 1 и 2; Текстилне технике 1,2 и 3; Обликпваое текстила 1 и 2 на 
мпдулу Текстил, Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду ( 2015-  ). 

  
Ангажпван у радипници за вертикалнп ткаое кап уметнички сарадник на предметима: Таписерија 1 и 2 
на мпдулу Текстил, Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду ( 2015-  ). 

 
На именпваним предметима активнп учествпвап у демпнстрацији текстилних техника крпз наставне јединице и 
учествпвап у реализацији студенских радпва. 
 
  

4.2. 
У прпцесу сампвреднпваоа пд 2019. дп 2020. гпд. прпсечна пцена педагпшкпг рада у 
студентским анкетама пцеоен је са средопм пценпм   

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 
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5. Ппдаци п уметнишкпм, пднпснп наушнпистраживашкпм 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.  
Kifordított mese,’’Изврнута басна’’ 

Сампстална излпжба 
Collegium Hungaricum, пдељеое за 

културу мађарске амбасаде, Бепград 

 2020. 

2.  
Интрпспекција,’’Изврнута басна’’ 

Сампстална излпжба 
Галерија Културнпг центра Лаза 

Кпстић, Спмбпр 

2020. 

3.  
Интрпспекција,’’Надреализам кап 
пдбрамбени механизам саоара’’ 

Сампстална излпжба 
Галерија Јпван Ппппвић, Оппвп 

2019. 

4. 
 ''Интрпспекција'' 

Сампстална излпжба 
Галерија савремене уметнпсти, 

Панчевп 

2017. 

5.  
''Интрпспекција'' 

Сампстална излпжба 
Дпм Културе Бачка Тпппла, Бачка 

Тпппла 

2017. 

6. 
 ''Цртеж везпм'' 

Сампстална излпжба 
Галерија Савремене Ликпвне 

Уметнпсти Ниш, Салпн 77, Ниш 

2015. 

7. 
 ''Сампстална излпжба у пквиру     
46.мајске излпжбе'' 

Сампстална излпжба 
Кућа Краља Петра I, Бепград 

2014. 

8. 
''Теписи саће'' 

Сампстална излпжба 
Дпм културе, Србпбран 

2014. 

9. 
,,14. Експериментпм дп...’’ 

Галерија Сингидунум, Бепград 2020. 

10.  
52. Мајска излпжба, ’’Уметнишки 
преврат’’ 

Бипскпп Балкан, Бепград 2020. 

11.  
"Scythia 13", 13.-th. International 
biennial of contemporary textile art 

Ivano- Frankivs’k, Украјина 2020. 
 

12.  
Аутентишне таписерија, Таписерије 
из наципналне збирке ‘’Атељеа 61’’ 

Завичајни музеј-  замак културе, 
Вроачка Баоа 

2019. 
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13.  
The 9th International Mini Textile Art 
Exhibition "Scythia" 

Ivano- Frankivs’k, Украјина 2019. 

14. 
International Micro Textile Art 
Exhibition 

Ivano- Frankivs’k, Украјина 2019. 

15. 
Garden of Eden 

Textile Kultur Haslach, Haslach, Аустрија 2019. 

16. 
Гпдищоа излпжба ДИЗАЈН СЕКЦИЈЕ 

Галерија студентскпг културнпг центра, 
УЛУПУДС, Бепград  

2019. 

17. 
SmartART, Од инспирације дп 
интеракције 

Кпнак Кнегиое Љубице, Бепград  2019. 

18. 
 23.Бијенале Таписерије, ТИСО 

Галерија Цвијета Зузпрића, Бепград 2018. 

19. 
Фпрма, примена, уметнпст, 70 
гпдина ФПУ 

Музеј града Бепграда, Бепград, 2018. 

20. 
Музеј савремене уметнпсти 
Впјвпдине 

‘’Савремена уметничка сцена 
Впјвпдине’’, Нпви Сад 

2018. 

21. 
6.Тријенале таписерије 

РТВ, СТУДИО ’’М’’, Нпви Сад 2017. 

22. 
Излпжба радпва студената, Одсек 
текстил, Индустријска плетенина, 
ФПУ 

Кпмбанк Арт хпл, Бепград 2017. 

23. 
19. International Minitextile 
еxhibition Nearby-Faraway 

Slovak Textile Artist Association TxT, 
Братислава 

2017. 

24. 
Black Box 

Житпмлин, Бепград 2017. 

25. 
6. ТИСО 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2017. 

26. 
Ппмераое граница 3 

МПУ, Бепград 2016. 

27. 
22 Бијенале Таписерија 

Велики барутни магацин, Бепград 2016. 

28. 
Реализација пилпт епизпде 
‘’Krypton’’ 

Лука Бепград, Бепград 2016. 

29. 
1.Међунарпднп бијенале радпва на 
папиру 

Приједпр 2016. 

30. 
Интернаципнална излпжба Фемина 
8 
 

Скппље 2016. 

31. 
18. International Minitextile 
еxhibition  Face to Face 

Братислава 
 

2016. 
 

32. 
Young Balkan Designers / 2016 

Миксер фестивал 2016, Бепград 2016. 
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33. 
48. Мајска излпжба Идентитет 

Излпжбени хпл РТС-а, Бепград 
 

2016. 

34. 
Black Box, Брисаое прпщлпсти 

Mixer Hause, Бепград 2016. 

35. 
IX Експериментпм дп... 
 

Галерија Сингидунум, Бепград 2016. 

36. 
Ппмераое граница 

Излпжбени хпл РТС-а, Бепград 2015. 

37. 
4.Излпжба радпва младих 
неафирмисаних уметника 

Еgallery,Бепград 2015. 

38. 
Отвпрени Октпбарски салпн 

Циглана,  Клуб љубитеља тешке 
индустрије, Бепград 

 

2015. 

39. 
46. Мајска излпжба - Рестарт 

Кућа Краља Петра I, Бепград 2014. 

40. 
5.Тријенале таписерије 

Аула мастер центра Нпвпсадскпг сајма, 
Нпви Сад 

 

2014. 

41. 
Ппмераое граница 

Излпжбени хпл РТС-а, Бепград 2014. 

42. 
52.Међунарпдни сајам намещтаја, 
ФПУ 

Сајам ,Бепград 2014. 

43. 
21. Бијенале таписерија 

Кућа Краља Петра И , Бепград 2014. 
 

44. 
Екпкулт 

Галерија Прпгрес,Бепград 2014. 

45. 
Ghost Project Exhibition 

Mixer House, Бепград 2014. 

46. 
THE TENTH INTERNATIONAL BIENNIAL 

Kherson, Украјина 2014. 

47. 
Излпжба нпвппримљених шланпва 
УЛУПУДС-а 

Галерија СУЛУЈ, Бепград 
 

2014. 

48. 
Реализацији кпстима за филм Sword 
of Vegeance / Маш псвете 

Шимановци 
 

2014. 

49. 
Експериментпм дп... 

Галерија СУЛУЈ, Бепград 2013. 

50. 
Ретрпспектива 60 гпдина УЛУПУДС-а 

Излпжбени салпн, Бепград 2013. 

51. 
45. мајска излпжба 

Излпжбени салпн, Бепград 2013. 

52. 
Дизајнираое рециклаже VIII 

Галерија Сингидунум, Бепград 2013. 

53. 
19. Мини арт сцена 

Галерија Сингидунум, Бепград 2012. 

54. 
International Exibition FIBERMAN 

Керспн, Украјина 2012. 
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55. 
International Exhibition Scythia 9 

Керспн, Украјина 2012. 

56. 
18. Мини Арт Сцена 

Галерија Сингидунум, Бепград 
 

2011. 

57. 
Диплпма 2011 ФПУ 

Музеј примеоених уметнпсти, Бепград 2011. 

58. 
Линије Нити, Излпжба радпва 
студената ФПУ 

Галерија Бпшкп Петрпвић, 
Петрпварадин 

 

2011. 

59. 
ТЕЛО 

Магацин, Бепград 2011. 

60. 
Излпжба малих цртежа 

Галерија Дпма културе Студентски 
град, Бепграда 

2010. 

   

   

  
 
 
 
 
 
 

II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

6. Струшнп-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. 
Откупна награда Музеја 
примеоених уметнпсти у Бепграду 
за пствареое Супер-его-логија 
човека 

Бипскпп Балкан, Бепград 2020. 

2. 
Члан уметнишкпг савета ”Атеље 61“ 

Петрпварадин, Нпви Сад 2019. 

3. 
Члан жирија на 51. Мајскпј 
излпжби 

Излпжбени салпн на Андрићевпм 
венцу, Бепград 

2019. 

4. 
Члан селекципнпг  жирија на 
излпжби ’’Ппмераое граница 3’’ 

Музеј Примеоених уметнпсти, 
Бепград 

2018. 
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5. 
Плакета  УЛУПУДС-а за категприју 
Текстил за рад “Интрпспекција” 

Музеј примеоенх уметнпсти у 
Бепграду, ТИСО, Бепград 

2017. 

6. 
Прва награда за савремен приступ 
на 6. Тријеналу таписерије 

 

Студип ’’ М’’ Нпви Сад 
 

2017. 

7. 
Награда  Атељеа 61 за идејнп 
рещеое таписерије 

Атеље  61, Петрпварадин 2017. 

8. 
Ликпвна награда “Nagyapáti Kukac 
Péter” 

Бачка Тпппла 2017. 

9. 
Плакета УЛУПУДС- а на 22. 
Бијеналу Таписерије 

Бепград 2016. 

10. 
Члан жирија на  46. Мајскпј  
излпжби 

Кућа краља Петра, Бепград 2014. 

11. 
Велика награда 45. мајске излпжбе 
за рад ’’Текстилна зидна преграда’’ 

Бепград 2013. 

12. 
Плакета УЛУПУДС-а на Диплпми 
2011 

МПУ, Бепград 2011. 

13. 
Награда из фпнда “Ива Вриоанин” 
за најбпље пствареое из пбласти 
текстила на Диплпми 2011. 

МПУ, Бепград 2011. 

   

 

  

 7. Дппринпс академскпј и щирпј 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). 

 
1. Члан УЛУПУДСа пд 2014- 
2. Члан ’’ETN’’ (Еврппска мрежа текстила / European textile network), пд 2018- 
3. Ликпвнп текстилна радипница Конопља, Кулпин, Србија, 2003 
4. Ликпвнп текстилна радипница Конопља, Чпртанпвци, Србија,  2006 
5. Ликпвнп текстилна радипница Конопља, Кулпин, Србија,  2012 
6. Ликпвнп текстилна радипница Конопља, Кулпин, Србија, 2013 
7. Ликпвна кплпнија Ехо музике, Рпгљевп, Негптин, Србија, 2013 
8. Међунарпдна кплпнија таписериста, Атеље 61, Петрпварадин, Србија, 2014 
9. Ликпвна Кплпнија ‘’Све боје Црне Горе’’, Никщић, Црна Гпра, 2018. 
10. Интернаципнална ликпвна кплпнија, “Art to go jazzy” Нищ, 2018. 
11. Публикација уметнишкпг рада ппд именпм ,,Интрпспекција’’, Катарина Трифунпвић, Ликпвна 
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култура, Учбеник за щести разред пснпвне щкпле, (Вулкан знаое, Бепград), 2019. 
12. Струшнп усаврщаваое на плетаћим мащинама у радипници ппд називпм ,,Experiencing the Knitting 

Machine” ппд ментпрствпм Veronike Persche, (Textile Kultur Haslach), Аустрија, 22-26. Jula 2019. 
13. Члан радне групе за акредитацију пснпвних и мастер студија на Факултету примеоених уметнпсти у 

Бепграду. (2019 - 2020). 
14. Ангажпван за дежурства за спрпвпђеое Испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти за упис у прву 

гпдину пснпвних академских студија на Факултету примеоених уметнпсти у Бепграду, щкплске: 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

15. Ангажпван у прганизацији и кппрдинацији трансппрта диплпмских радпва студената насталих у 
прпцесу наставе Факултета примеоених уметнпсти у Бепграду . 2016, 2017, 2018, 2019. гпдине. 

16. Члан Кпмисије за пппис пснпвних средстава и ситнпг инвентара Факултета примеоених уметнпсти, 
2016, 2017, 2018, 2019. гпдине. 

 

 

 

 

 
 

8. Сарадоа са другим виспкпщкплским, наушнпистраживашким, 
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.     

2.   

3.   
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Извештај комисије 
(овај образац попуњавају чланови Комисије) 
 
 
 

• Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање мора садржати све 
тражене елементе за избор у звање, који морају бити образложени. Образложење се пише 
за све пријављене учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што је прописано: 
Законом о високом образовању  ,  
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету ,  
Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника 
Универзитета уметности у Београду,  
Статутом Факултета и другим општим актом Факултета. 

• Посебно се издваја образложење за кандидата кога комисија предлаже за избор и 
у њему се наводе разлози због којих се комисија опредељује за тог кандидата. 

• Образложење потписују сви чланови комисије. 
• Уколико члан комисије има различито мишљење, пише одвојено образложење. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац 3 
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1.Оцена резултата наставног рада кандидата  
     (даје се на основу података под I тачка 4. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• искуство у педагошком раду са студентима; 
• оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног 

периода; 
• резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 
• менторство на завршним радовима на свим нивоима студија); 
• учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 
• значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом;  
• оцена приступног предавања уколико је конкурсом захтевано. 

 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити резултате наставног рада кандидата од првог избора у 
наставничко звање 
 
       Кандидат Пулаи Арпад ангажован је на Факултету примењених уметности у Београду од 
2015. године. У звању стручног сарадника за ужу уметничку област Текстил је био у једном 
изборном периоду од 2015 до 2019. године. Биран је у звање уметничког сарадника за ужу 
уметничку област Текстил 2019. године. Као сарадник учествује у релизацији студенских 
задатака на шест наставни предмета са три наставника.  
        Нема наставно, педагошко, искуство у раду са студентима те је у складу са Минималним 
условима за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-
хуманистичких наука и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених 
уметности у Београду (број: 03-28/2 од 15.03.2016), Изменама и допунама Минималних 
услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-
хуманистичких наука и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених 
уметности у Београду (број: 03-28/2-2 од 27.09.2016. године, број: 03-28/7-1 од 16.11. 2017. 
године и број: 03-28/3-1 од 01.03.2018. године и члана 1. став 1. и члана 4. Правилника о 
извођењу приступног предавања (број: 03-28/6 од 16.11.2016. године) позван да одржи 
приступно предавање. 
         Приступно предавање на тему „Проблеми тумачења текстила на акварелима Николе 
Арсеновића” је одржао дана 16.06.2021. године. Комисија је приступно предавање 
кандидата Пулаи Арпада оценила просечном оценом 9 (девет). 
 
 
2. Оцена резултата уметничког, односно научно-истраживачког рада  
       (даје се на основу података под I тачка 5 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 
 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити репрезентативне референце од значаја за избор у 
одговарајуће звање. 

 
          Пулаи Арпад је завршио Факултет примењених уметности у Београду, Одсек дизајн 
текстила 2011. године и стекао стручни назив дипломирани дизајнер текстила. Студент је 
друге године докторских студија уметности на Универзитету уметности у Београду, Факултет 
примењених уметности, студијски програм Примењена уметност и дизајн. Запослен на 
Универзитету уметности у Београду, Факултет примењених уметности у звању уметничког 
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сарадника за ужу уметничку област Текстил.  
       Излагачка активност Пулаи Арпада развија се од завршетка студија на уметничкој сцени. 
Своје радове је представио на 48 групних у земљи и иностранству. Самостално је излагао 
своје радове 8 пута. 
         На конкурс је поднeо CD са портфолиом у дигиталном облику и идентичан одштампани 
примерак са двадесет (20) радова и целина које су из продукције кандидата у периоду од 
2013. до 2020. године. У односу на формат су у распону од минијутура до великих просторних 
групација, а могу се класификовати као класичне теписерије, просторне инсталације и 
уникатни текстил за ентеријер. Конкурсна пријава садржи и портфолиa А4 формата са 
пратећом документацијом, оригиналима и фотокопијама доказа о испуњености референци 
из обавезних и изборних елемената за ужу уметничку област Текстил. 
        Класичне таписерије „Путеви Јадрана“ (2015) и „Модул 1“ (2018) су изведене клечаном 
техником, од вуне, у коауторству са Атељеом 61 (Установа за израду теписерије Атеље 61, 
Петроварадин). Прва таписерија је урађена на основу картона Пулаи Арпада насталог за 
време 11. међународне колоније таписериста у организацији ове институције (2014). Свет 
ауторове имагинације је дочаран, плавом, монохроматском палетом и динамичним 
линеарним цртежом који су ткаље Атељеа 61 пренеле у текстилни медиј. Друга таписерија је 
урађена као награђени пројекат од стране Атељеа 61 за ново идејно решење таписерије 
(2017).  
          Алегоријску, фантазмагоричну композицију Интроспекција (2017) чине осам фигура 
различитих висина (≤ 1,7m) од ручно филцане вуне, постављених на дрвеним постаментима. 
Одлика свих фигура је конекција хуманоидне форме, зооморфних и биоморфних облика, са 
мноштвом филцаних и везених детаља. Оне су плод ауторовог доживљаја – интроспекције 
или како Пулаи у поднаслову за рад каже: Надрелизам као одбрамбени механизам сањара. 
Ауторова имагинација, текстилно-пластични приступ и уметничко-занатска вештина учинили 
су да овај рад буде запажен од уметничке и стручне јавности. Рад Интроспекција је 
премијерно представљен на самосталној изложби Интроспекција (Галерија савремене 
уметности, Панчево 2017) и чини окосницу осталих самосталних изложби од 2017 до данас. 
          Рад са истим именом (Интроспекција/Introspection:2015-2017) је такође из корпуса 
просторних интервенција. Представља масовну композицију коју формира тридесет фигура 
израђених ручним пустом. Вез по површини фетусних форми приказује имагинацију аутора 
и још једном потцртава његовo његово настојање да цртеж дочара прошивањем и везом, 
          У ову групу радова спада и рад Супер-его-логија човека (2020) који је награђен 
Откупном наградом Музеја примењене уметности у Београду (2020). 
          Радови мањег формата Почетак и крај (2017), Нагон (2016) и Корени текстила (2019) 
такође спадају у ред оних који су израђени поступком ручног филцања а код рада Тако близу 
а тако далеко (2017) тај поступак је допуњен везом. Код радова Почетак и крај и Корени 
текстила може се приметити извесно одступање од поступка, нежива биоморфност 
прераста у симбиотичку формацију у коју је имплементиран организам. 
          Испитивања поља изражавања у уметности текстила могу се више или мање 
препознати код радова Лице у лице (2016.), Портрет жене (2016), Корени текстила (2018) 
и Пупољак (2019). Карактерише их смела комбинаторика техника и неочекивани избор 
природних материјала или пак дигиталних поступака. Лице у лице је рад чију динамичну 
површину гради тако што повезује кору дрвета поступком прошивања и веза. Рад Портрет 
жене сједињује ручну ткану површину, различитих преплетаја, са дигиталном трансфер 
штампом, графички решеним портретом жене у плошну пoлиптичку, симболичку 
композицију. Код новијих радова Корени текстила и Пупољак динамику површине, малих 
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форми, гради кукичањем што је нови приступ у стварашту кандидата.  
          Felt Wool тепих (2015) је пачворк, модуларна комбинација филцаних површина, са 
интервенцијама препознатљивог рукописа и иконографије. Смештена у масивни оквир од 
дрвета. Сличан приступ и поетику је приказао код друга два тепиха из серије „Саће“ (2015) а 
можемо је уочити и на „Текстилном преградном зиду“ (2013.) чији су сегменти израђени 
термичким поступком утискивања мотива у дифузну синтетичку подлогу. 
        Тепихом Текстилна башта (2019) наставља истраживања изражајних могућности ручно 
филцане вуне и трансформације био облика у текстил. 
       Арпад Пулаи је излагачки активн и пероду након завршетка студија (2011) остварио је 
следеће репрезентатине рефереце за ужу уметничку област Текстил у Области уметнички 
рад: 
 

Излагање радова на самосталним изложбама 8 референци: 
- „Изврнута басна”, Collegium Hungaricanum Одељење за културу мађарске амбасаде, 

Панчево, 2020. 
- Интроспекција „Изврнута басна”, Галерија културног центра Лаза Костић, Сомбор, 

2020. 
- Интроспекција „Надреализам као одбрамбени механизам сањара”, Галерија Јован 

Поповић, Опово, 2019. 
- „Интроспекција”, Дом Културе Бачка Топола, Бачка Топола, 2017. 
- „Интроспекција”, Галерија савремене уметности, Панчево, 2017. 
- „Цртеж везом“, Галерија Савремене Ликовне Уметности Ниш, Салон 77, Ниш, 2015. 
- „Самостална изложба у оквиру 46.мајске изложбе“, Кућа Краља Петра I, Београд, 

2014. 
- ,,Теписи саће’’, Дом културе, Србобран, 2014. 

 
      Излагање радова на Групним изложбама 48 референци. (пописане у Обрасцу 2) 
 
      Награде за стваралаштво 7 референци, од који треба поменути: 

- Откупна награда Музеја примењене уметности у Београду за рад „Супер-его-логија 
човека”, Мајска изложба, ’’Уметнички преврат’’, Биоскоп Балкан, Београд 2020. 

- Прва награда за савремен приступ на 6. тријеналу таписерије за рад „Интроспекција“, 
(Нови Сад, 2017) 

- Велика награда 45. мајске изложбе за рад „Текстилна зидна преграда” (Београд, 2013) 
 
     Наводе кандидата који се односе на изложбе студенских радова и награде за студенски 
рад Комисија има у виду али се не сврставају у реперезантитивне референце. 
 
     Комисија констатује да се ради о перспективном кандидату који је остварио значајне 
уметничке резултате. 
 
 
3. Оцена стручно-професионалног доприноса  
      (даје се на основу података под II тачка 6. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту, аутор/коаутор елабората или 
студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.; 
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• учешће у раду жирија; 
• награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад; 
• и других садржаја прописаних општим актом факултета. 

 
      Код стручно професионалног доприноса кандидат Арпад Пулаи остварио је следеће 
референце: 
 
      Учешће у раду жирија: 4 референце 

- Члан уметничког савета ”Атеље 61“,Петроварадин, Нови Сад, 2019. 
- Члан жирија на 51. Мајској изложби, Изложбени салон на Андрићевом венцу, 

Београд, 2019. 
- Члан селекционог  жирија на изложби ’’Померање граница 3’’, Музеј Примењених 

уметности, Београд, 2018. 
- Члан жирија на  46. Мајској  изложби, Кућа краља Петра, Београд, 2014. 
 
Учешће на колонијама радионицама: 6 референци 
- Радионици,,Experiencing the Knitting Machine” менторство Veronike Persche, (Textile 

Kultur Haslach), Аустрија, 2019. 
- Интернационална ликовна колонија, “Art to go jazzy” Ниш, 2018. 
- Ликовна Колонија ‘’Све боје Црне Горе’’, Никшић, Црна Гора, 2018. 
- Ликовна колонија Ехо музике, Рогљево, Неготин, Србија, 2013 
- Ликовно текстилна радионица Конопља, Кулпин, Србија,  2012 
- Ликовно текстилна радионица Конопља, Чортановци, Србија,  2006 
- Ликовно текстилна радионица Конопља, Кулпин, Србија, 2003 

 
        Радови у колекцијама: 3 референце 

- Атеље 61, Петроварадин 
- Галерија савремене уметности, Ниш 
- Музеј примењене уметности, Београд 

 
        Награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад већ су 
обрађене у поглављу 2 јер спадају у реперзентативне рефереце за ужу уметничку област 
Текстил. 
 
 
4. Допринос академској и широј заједници  
      (даје се на основу података под II тачка 7 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно стручним 
организацијама, институцијама од јавног значаја, културним и научним институцијама и др; 

• ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе (учешће у раду 
стручних и управљачких тела факултета и универзитета). 

 
      Код доприноса академској и широј заједници кандидат Арпад Пулаи остварио је 
следеће референце: 
      Пулаи Арпад је Члан УЛУПУДС-а (2014) и члан ’’ETN’’ (Европска мрежа текстила / European 
textile network (2018). 
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      Рад под именом ,,Интроспекција’’ му је публикован у уџбенику Ликовне културе, Катарина 
Трифуновић, Уџбеник за шести разред основне школе, (Вулкан знање, Београд), 2019. 
      На Одсеку текстил, Факултета примењених уметности у Београду је био члан Радне групе 
за акредитацију основних и мастер студија на Факултету примењених уметности у Београду. 
(2019 - 2020); Ангажован за дежурства на Испитима за проверу склоности и способности за 
упис у прву годину основних академских студија на Факултету примењених уметности у 
Београду, ( 2015-2020); Ангажован је на организацији и координацији транспорта радова 
студената 4. године за потребе изложбе Диплома ( 2016 – 2019 и био је члан Комисије за 
попис основних средстава и ситног инвентара Факултета примењених уметности (2016- 
2019). 
 
 
5. Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-
истраживачким, односно институцијама културe или уметности у 
земљи и иностранству  
      (даје се на основу података под II тачка 8 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 
• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама. 

 
         Кандидат Пулаи Арпад нема сарадњу са другим високошколским, научно-
истраживачким, односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству. 
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 (Попуњава  кандидат)  

  

  

Образац 2

1. Биографски подаци о кандидатима

Име презиме Драгана Илић

Место и датум рођењa Рашка, 16.07.1971.

Адреса Далматинска 19, 11 000 Београд

Телефон +381 63 82 65 750

E-mail адреса dragana.di@yahoo.com

2. Подаци о школовању

Основне студије Факултет примењених уметности у Београду, Одсек дизајн 
текстила 

Мастер /

Специјализација /

Магистратура Факултет примењених уметности у Београду, област Зидно 
сликарство, Тема: Таписерија у условима савремене 
архитектуре и ентеријера Кишни дан

Докторат У припреми изложба и одбрану одобрене теме докторско 
уметничког пројекта Сублимација реминисценције на 
Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности у 
Београду, студијски програм: Вишемедијска уметност

Усавршавања у земљи и 
иностранству

Стручни семинар и обука за рад у IB програму

Страни  језици Руски, Енглески и Италијански

16

mailto:dragana.di@yahoo.com


НАПОМЕНА: Уколико је кандидат завршио студије у иностранству, у одговарајуће поље 
унети број и датум акта о признавању стране високошколске исправе и назив органа који је 
извршио признавање 
 
  

  
 
   

3. Подаци о запослењу

Рад на факултету 
• (Досадашњи избори у звање наставника универзитета) 

Звање наставника Назив факултета од –  до

Рад ван факултета  
• (На којим  радним местима, у којим институцијама односно другим  

организационим  формама и у ком периоду  је кандидат био ангажован)

Радно место Где од –  до

Самостални уметник Удружење самосталних уметника и 
дизајнера Србије, Београд

28.02.2011. - 

Професор Уметности Гимназија Црњански, 
IBO InternaFonal Beccalaureate, 
Belgrade

1.09.2006 - 1.12.2006.

Дизајнер текстила, 
оснивач и менаџер 

Илд, студио за дизајн и производњу 
уникатних тепиха, Београд

2.04.2001 - 27.2.2011.

Дизајнер текстила Мимко, производња намештаја, 
Београд / Париз

23.10.2000 - 31.12.2002.

Професор Ликовне културе Основна школа Милош Црњански, 
Београд

1.9.1998 - 31.8.2006.

Модни креатор Београдска конфекција БЕКО, Београд 16.04.1997 - 31.08.1998 
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I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

  

  

  

Дизајнер ручно тканих 
тепиха и плетенина, 
менаџер 

Холдинг Војин Поповић, Нови Пазар, 
представништво у Београду

01.01.1997 - 01.09.1998.  

4. Подаци о наставном раду

4.1. искуство у педагошком раду са студентима; 
4.2. оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног 
периода; 
4.3. резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 
4.4. менторство на завршним радовима на свим нивоима студија.  
4.5. учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 
4.6. значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом који су остварени 
под менторством и уз помоћ кандидата. 
4.7. приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране комисије (важи 
за звање доцента)

5. Подаци о уметничком, односно научноистраживачком раду

Списак  изведених, изложених, снимљених, реализованих, објављених дела/радова- 
референце 

• За поље уметности: 
Репрезентативне референце по категоријама прописане су Стандардима за акредитацију студијских 
програма. 

• За поље науке: 
Научни радови обележавају се и вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у 
научноистраживачко звање из Правилника о поступку и начину вредновања и кватитативном 
исказивању научноситраживачких резултата истраживача.

Референца Где Када

1. Кад прошлост обоји 
будућност, слика, колаж 
текстил  

Галерија Византија, Ресавска 
78, Београ 

XXI Крајишки ликовни салон,   

2020.
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2. У талогу бескрајне 
тишине, Јасеновац-Аушвиц, 
(текстилна прашина) 
међународна изложба 

ArtBook,  
Да ли се познајемо? Србија - 
Пољска, 

Галерија Жад, Музеј 
примењене уметности, 
Вука Караџића 18, Београд

2020.

3. Никад више, самостална 
изложба, вишемедијски 
пројекат, 
текст за каталог, Љубица 
Јелисавац-Катић 

Мала галерија УЛУПУДС-а, 
Узун Миркова 12, Београд

2020.

4. Никад више, видео 
инсталација 

52. Мајска изложба,  

Преврат,  
Биоскоп Балкан, Браће 
Југовића 16, Београд 

2020.

5. Понос бескрајне тишине, 
слика, акрилик на платну 

21. Ликовна колонија, Ехо 
музике, 54 Мокрањчеви дани  

Дом културе Стеван 
Мокрањац, Трг Ђорђа 
Станојевића 5, Неготин 

2019.

6 .Warehouses of 
remembrance, animacijа (по 
позиву  др Миљане 
Зековић, професор), 
анимација

Seeing the invisible,   
Међународна 
интердисциплинарна 
изложба просторно 
оријентисане провокације, 
одржана у оквиру 
манифестације ДАН 

Раднички дом, Булевар 
Михајла Пупина 24, Нови сад

2019.
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7. Удах  Book of dust,  
светлосна аудиоинсталација 

51. Мајска изложба, 

Изложбени салон на 
Андрићевом венцу бр. 2, 
Београд

2019.

8. Јутро, слика, акрил на 
платну 140x140цм 

XXI Крајишки ликовни салон 

Железнички музеј, Немањина 
6, Београд

2018.

9. Реализован уникатни 
тепих, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекција (12 идејних 
решења, један реализован 
тепих) 

Sand touch, приватно 
власништво Б.Р. 

Београд 2018.

10. Реализован уникатни 
тепих, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекција  
(8 идејних решења, један 
реализован тепих) 

Jazz in Paris, инвеститор Д. Б. 

Зрмањска 7, Београд 2017.
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11. Реализовани уникатни  
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, назив колекција  

Turquoise blue,  
(5 идејних решења, један 
реализован тепих) 
Roads  
(осамнаест идејних решења, 
један реализован тепих) 
One square 1, 
One square 2,  
(седам идејних решења,  
реализована два тепиха) 

ангажована за дизајн тепиха 
од стране архитектонског 
студија Das Haus, инвеститор 
В.М. 

Краља Милана 2, Београд 2017.

12. Реализован тепих за 
изложбу Дама и једнорог, 
ауторке Снежане Скоко  
(због специфицности цртежа 
скице, за поједине сегменте 
у ткању користила сам 
експерименталне ткачке 
технике и методе како бих 
верно пренела цртеж са 
скице и мој допринос је у 
техничком делу реализације 
рада, а не у идејном) 

Студио ИЛД, Жоржа 
Клеменсоа 37, Лука Београд

2017.

13. Јутра, светлосна 
инсталација 

Изложба XV ликовне колоније 
Јелена Анжујска, 

Галерија Центра за културу 
Градац, Ибарска 6, 
Рашка

2016.
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14. Реализован уникатни 
тепих, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекција 
(осамнаест идејних решења, 
један реализован тепих) 
Roads, приватно власништво 
С.В. 

Београд 2016.

15. У ритму светлости, 
светлосна инсталација 
(девет светлећих коцки) 

48. Мајска изложба 
Идентитет 

Галерија РТС-а, Београд

2016.

16. Реализован уникатни 
тепих, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекција (пет идејних 
решења, један реализован 
тепих) 

Капи, приватно власништво 
Д.Д. 

Београд 2016.

17. Сарадња на пројекту за 
ВИП салон аеродрома Ponte 
a Pitre, Guadeloupe, 
Карипска острва. 
Инвеститор компанија 
Samsic, Париз, Француска 
- Rainy day, инсталација  
- Roads, тепих,  
- Одабир намештаја и 

текстила за ентеријер у 
сарадњи са 
архитектонским студиом 
WUDAN, Београд 

Guadeloupe, Карипска острва 2016.
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18. Јутро ДДИ, самостална 
изложба, вишемедијски 
пројекат  
Текст за каталог, Љубица 
Јелисавац-Катић 

Галерија Сингидунум, 
Кнез Михајлова 40, Београд

2015.

19. The light of my space, 
светлосна инсталација (три 
коцке) 

VI Међународна изложба 
Уметност у минијатури, 

- Мајданпек, 
- Петровац на Млави, 
- Београд

2015.

20. Реализован уникатни 
тепих,техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекција (тридесет 
идејних решења један 
реализован тепих) 

Good bue rain, приватно 
власништво И.И. 

Београд 2015.

21. Трагања, светлосна 
инсталација (четири 
светлеће коцке) 

Екокулт,  

Галерија Прогрес, Кнез 
Михајлова, Београд

2015.

22. Прича без речи, видео 
рад 

47.Мајска изложба, Реч, 

Кућа Краља Петра, Васе 
Пелагића 40, Београд

2015.

23. У ритму кише, 
инсталација 

Експериментом до… 

Галерија Сингидунум, 
Кнез Михајлова 40, Београд

2015.

24. У ритму кише, 
инсталација 
Трагања, триптих, светлосна 
инсталација 

Београд град у коме стварам, 

Галерија Сингидунум, 
Кнез Михајлова 40, Београд

2015.
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25. У ритму кише, 
магистарска, вишемедијска 
изложба, текст за каталог 
Весна павићевић 

Галерија Жад, Музеј 
примењене уметности, 
Вука Караџића 18, Београд

2014.

26. У ритму кише, 
инсталација 

Екокулт Еко(р)еволуција, 

Галерија Прогрес, Кнез 
Михајлова, Београд

2014.

27. У ритму кише, 
просторна инсталација 

46. Мајска изложба, Рестарт, 

Кућа Краља Петра, Васе 
Пелагића 40, Београд

2014.

28. Rainy day, тепих - капи 
инсталација 

Екокулт, 

Галерија природњачког 
музеја, Нови Сад

2013.

29. Hundertwasser, тепих, 
ручно тафтована техника 

45. Мајска изложба, Од лично 
- Excellent, 

Изложбени салон на 
Андрићевом венцу бр. 2, 
Београд

2013.

30. Између, инсталација 
Тисо 2013. 

Конак кнегиње Љубице, Кнеза 
Симе Марковића 8, Београд

2013.

31. Трагања, Инсталација 
Екокулт, 

Галерија Прогрес, Кнез 
Михајлова, Београд

2013.

32. Rainy day, инсталација, 
вуна, клирит 

УЛУПУДС је видљив, 50. 
јубиларни сајам намештаја, 

Београдски сајам, Булевар 
Војводе Мишића 14, Београд

2012.

33. Између, просторна 
инсталација 

Изложба XIX ликовне 
колоније Јелена Анжујска,  

Галерија Центра за културу 
Градац, Ибарска 6, 
Рашка

2012.
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34. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, комбинација 
различитих материјала, 
новозеландска вуна, лан, 
памук, вискоза, ефектна 
предива, за изложбу, 
колекција 
Rainy day 
(шеснаест идејних решења, 
реализовано седам 

Студио ИЛД, Београд 2012.

35. У шкрипцу са…
инсталација тепих, вуна 
клирит 

44. Мајска изложба, У 
шкрипсу, 

Музеј примењене уметности, 
Вука Караџића 18. Београд

2012.

36. Rainy Day, 
тепих ручно тафтован, 
техника, новозеландска 
вуна, клирит 

43. Мајска изложба, 
Креативна кошница, 

Музеј примењене уметности, 
Вука Караџића 18. Београд

2011.

37. Реализован уникатни 
тепих, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекција  

- Преклапања (осам идејних 
решења, реализован један 
тепих) 

приватно власништво И.М. 

Београд 2011.
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38. Реализовани уникатни 
теписи, новозеландска вуна, 
лан, памук, лурекс, техника 
ручно тафтована, назива 
колекција: 

- Преклапања, (осам 
идејних решења, један 
реализован тепих) 

- Пруге (шест идејних 
решења један реализован 
тепих) 

- Т  (један тепих) 
- Roads, (осамнаест идејних 

решења, један реализован 
тепих) 

- Squeres (девет 
идејнихрешења, један 
реализован тепих) 

- Endless roads, (4 идејна 
решења, два реализована 
тепиха) 

приватно власништво Д.В. 

Јужни булевар, Београд 2011.

39. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, лан, назива колекција 

- Овал, 
- Као овал? ( шест идејних 

решења, два реализована 
тепиха) 

приватно власништво Б.М. 

Светозара Ћоровића, Београд 2011.
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40. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, лан, памук, лурекс, 
назива колекција 

- Преклапања (осам идејних 
решења, реализован један 
тепих) 

- Silver squares (седам 
идејних решења, један 
реализован тепих) 

- Big magic Squares (седам 
идејних решења, три 
реализована тепиха) 

- Endless roads (четири 
идејна решења, два 
реализована тепиха)  

- Gold iron ( тепих и стаза) 
- Puzzle (триптих) 
- Dangerous (једна стаза) 

приватно власништво С. Ђ 

Nova Pazova 2011.

41. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, лан, назива колекција 

- F and F (10 идејних 
решења, реализован један 
тепих) 

- Piano (четрнаест идејних 
решења, један реализован 
тепих) 

приватно власништво И.Т. 

Балканска 2., Београд 2010.
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42. Без оквира, самостална 
изложба уникатних тепиха, 
колекције 

-  Траг у времену, 
- Flovers and Flovers, 
- Hundertwasser, 
- Rainy Day 
(реализовано десет тепиха 
за) 

Мултимедијални центар, 
Стевана Немање 2, 
Нови Пазар

2009.

43. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, метал, колекције  
- Mondrian (4 реализована 

тепиха) ангажована од 
стране архитектонског 
студија Arhi.pro, приватно 
власништво Н.В 

Баје Пивљанина, Београд 2009.

44. Без оквира, самостална 
изложба уникатних тепиха, 
колекције: 
- Траг у времену, 
- Flovers and Flovers, 
- Hundertwasser, 
- Rainy Day 
(реализовано десет тепиха 
за) 

Галерија Центра за културу 
Градац, Ибарска 6, 
Рашка

2009.

45. У трагу времена, 
инсталација тепих са 
металом 

XVIII Бијенале таписерије, 
Дом војске Србије, Француска 
2, Београд

2008.
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46. Трагања, самостална 
изложба, просторне 
инсталације од папира, 
видео рад, текст за каталог 
Никшса Барлов 

Галерија Центра за културу 
Градац, Ибарска 6, 
Рашка

2008.

47. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, називи колекција: 
  
- Кругови, 
- Маслачци, 
- Коцке, ангажована од 

стране архитектонског 
студија Круг дизајн 
(реализовано 14 м2) 

приватно власништво Е.Г.
(фотографије објављене у 
часопису Кућа стил стр.35) 

Козјачка, Београд 2008.

48. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекције 

- F and F, црно-бело, 
- F and F, розе, 
- F and F, тиркиз, 

Откупљени теписи са 
изложбе. 

Београд 2008.

49. Реализован тепих према 
скици за изложбу аутора 
Николе Коље Божовића,  
- Pigimon 

Студио ИЛД, Београд 2008.
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50. Реализован уникатни 
тепих, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, метал, колекција 
(реализован један тепих) 

- Траг у трагању,  

приватно власништво М.Ђ.Г. 

Беч, Аустрија 2008. 

51. Трагање, просторна 
инсталација, папир 

1+1 Нове тенденције у 
примењеној уметности, (по 
позиву Маријане 
Милосављевић, историчарке 
уметности) 

Галерија Сингидунум, 
Кнез Михајлова 40, Београд

2008.

52. Flovers and flovers, 
уникатни тепих ручно-
тафтована техника, 
комбинација висина флора, 
вуна, вискоза, лурекс, лан 

III Тријенале таписерије  

Аула Мастер центар, Хајдук 
Вељкова 11, Нови Сад

2007.

53. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, лан, лурекс, назива 
колекција 

- У ритму 
- F and F,  

приватно власништво С.В. 

Београд 2007.
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54. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, лан, кашмир, ефектна 
предива, назива колекција 

- Кругови, 
- Поља, 
- Сенке, 
- Цвет, 
- Орнамент, 
- Mondrian, 
- Sand touch, 
- F and F (реализовано 21м2 

тепиха) 

ангажована од стране 
архитектонског студија Круг 
дизајн, приватно 
власништво Т. С 

Шолина, Београд 2007.

55. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, кашмир, лурекс, 
вискоза, назива колекција 

- Геометрија, 
- Blue road, 
- Mondrian 
- Field (реализовано 35м2 

тепиха) 

ангажована од стране 
архитектонског студија Круг 
дизајн, проватно 
власништво, Г.М 

Нови Београд 2007.

56. Трагања, просторна 
видео инсталација, папир  

39. Мајска изложба, Убрзање, 

Јавно купатило, Цара Душана 
46, Београд

2007.
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57. Black and White, 
уникатни тепих, техника 
клечана 

Дизајн малих ствари (по 
позиву архитекте Радмиле 
Милосављевић) 

Галерија Сингидунум, 
Кнез Михајлова 40, Београд

2006.

58. Реализован уникатни 
тепих из колекције, 
- Sand touch, приватно 

власништво Т.Ј. 

  
Београд 2006.

59. Touch of sand, уникатни 
тепих, домаћа вуна, техника 
клечана 

Амбијента, сајам намештаја,  

Новосадски сајам, Хајдук 
Вељкова 11, Нови Сад

2005.

60. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекције 
- Геометрија, 
- Коцке, ( реализовано 8м2 

тепиха) приватно 
власништво, Б.Г. 

Раља 2005.

61. Реализован уникатни 
тепих, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекција 
- Mondrian, приватно 

власништво Ј.Г. 

Београд 2005.

62.Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, дрво, колекција 
- Коцке, приватно 

власништво А.Ш. 

Молерова, Београд 2005.
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63. Равнотежа 1, 
Равнотежа 2, 
комбинована техника 

8. Међународни бијенале 
уметности минијатуре, 

Културни центар, Модерна 
галерија, Горњи Милановац, 

2005.

64. Равнотежа, минијатура 
Мини арт сцена 11, 

Галерија Сингидунум, 
Кнез Михајлова 40, Београд

2004.

65. Реализован уникатни 
тепих, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекција 
- Зебра, приватно 

власништво Н.Г. 

Панчево 2004.

66. Реализован уникатни 
тепих, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, из колекције  
- Коцке метал, приватно 

власништво Д.У. 

Београд
2004.

67. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекцијa 
- Зебра, 
- Roads, ( 15м2) ангажована 

ос стране архитектонског 
студија Мануфактура, 
приватно власништво М.Р. 

Хаџи Ђерина, Београд 2004.
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68. Реализован уникатни 
тепих, техника клечана, 
новозеландска вуна, 
колекције  
- Етно, (9м2) приватно 

власништво Т.Р. ресторан 
Трезор (објављен у 
часопису Кућа стил) 

Копаоник 2004.

69. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, назива колекција 
- Квадрати, 
- Чупаво, 
- Mondrian, 
- Roads (28м2) приватно 

власништво А.Ч. у сарадњи 
са компанијом Club 8, 
(srpsko-danska korporacija) 

Бистричка, Београд 2004.

70. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекција 
- Black, приватно 

власништво Б.M. 

Београд 2004.

71. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна,  колекција 
- Blue roads, приватно 

власништво Н.Д. 

Београд 2004.

72. Пејзаж, уље на платну 
Изложба ликовне колоније 
Власина 2000. 

Галерија савремене ликовне 
уметности, Кеј кола српских 
сестара 1, Ниш

2004.
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73. Колекција  уникатних 
тепиха, техника ручно 
тафтована, 
- У ритму 

Међународни сајам 
намештаја Нови Сад, 

Новосадски сајам, Хајдук 
Вељкова 11, Нови Сад

2003.

74. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, колекције 
- У ритму, 
- EmoFon, 
- Mondrian, (16м2) приватно 

власништво И.В. 

Смедерево 2003.

75. Колекција уникатних 
тепиха (4 комада) техника 
ручно тафтована, 
новозеландска вуна,  
- У ритму, реализована у 

радионици, Златно руно 

40. Међународни сајам 
намештаја и опреме, 

Београдски сајам, Булевар 
Војводе Мишића 14, Београд

2002.

76. Уникатни тепих, техника 
клечана, домаћа вуна 

 33. Мајска изложба, 
Permanent emoFon, 

Музеј 25. мај, Ботићева 6, 
Београд

2001.

77. Реализован уникатни 
тепих за дечију играоницу 
(25м2) техника ручно 
тафтована, новозеландска 
вуна, инвеститор Radović 
Company 

Ваљево 2001.

78. Изложба ликовне 
колоније Власина 2000. 
-   Пејзаж 1, 
- Пејзаж 2, 
- Пејзаж 3. 

Врање 2000.
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79. Колекција уникатних 
прекривача, ручно тканих за 
салон намештаја Мимко 

Париз, Француска 1999.

80. Футиризам-ваздух 
Мини арт сцена 6, 

Галерија Сингидунум, 
Кнез Михајлова 40, Београд

1999.

81. Реализовани уникатни 
теписи, техника ручно 
чворована, новозеландска 
вуна, колекције 
- У ритму, 
- Sand touch ( 25м2) за салон 

намештаја Бошњачки 

Балканска 7, Београд 1999.

82. Костим и сценографија за 
представу  
- Шетаћу међу звездама, 

основна школа Милош 
Црњански 

Ђорђа Огњановића 2. Београд 1999.

83. Костим и сценографија за 
представу  
- Немој да се понашаш, 

основна школа Милош 
Црњански 

Ђорђа Огњановића 2. Београд 1998.

84. Бело-црно, Ваздух 
Мини арт сцена 5, 

Галерија Сингидунум, 
Кнез Михајлова 40, Београд

1998.

85. Биљке, инсталација 
триптих 

Тисо ’98 

Музеј примењене уметности, 
Вука Караџића 18. Београд

1998.

86. Без назива 
Мини арт сцена 4, 

Галерија Сингидунум, 
Кнез Михајлова 40, Београд

1997.
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87. Шал Мала галерија УЛУПУДС а, 
Узун Миркова 12, Београд

1997.

88. Декоративна штампана 
тканина 1, ротациона 
штампа, лан, 

Декоративна штампана 
тканина 2. ротациона 
штампа, муслин, 
реализоване у компанији 
Јумко 

29. Мајска изложба,  
Уметнички павиљон Цвијета, 
Зузорић, Мали Калемегдан 1, 
Београд

1997.

89. Колекција уникатних, 
ручно тканих тепиха , 
домаћа вуна, 
инвеститор, 
Инвест банка ( 48м2) 
реализована у компанији 
Војин Поповић у Новом 
Пазару 

  
Сремска 3-5, Београд 1997.

90. Колекција уникатних, 
ручно тканих тепиха, домаћа 
вуна, инвеститор, Архив 
Србије ( 130м2) реализована 
у компанији Војин Поповић у 
Новом Пазару 

  
Карнегијева 2, Београд 1997.

91. Колекција уникатних 
тепиха, ручно чворованих 
инвеститор, Бошњачки 
намештај, реализована у 
компанији Војин Поповић у 
Новом Пазару 

  
Балканска 7, Београд 1997.
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92. Ручно ткани подметачи 
из колекције Етно, (100 
комада) 
инвеститор, компанија 
Стеко 

Облаковска 61, Београд
  
1997.

93. Текстил у ентеријеру, 
организатор Италијански 
центар за културу, 
- Декоративна штампана 

тканина, муслин 

Београдски сајам, Булевар 
Војводе Мишића 14, Београд

  
1997.

94. Колекција уникатних 
тепиха ручне израде, 
домаћа вуна, за сајам 
намештаја ( 60м2) 
инвеститор, компанија Војин 
Поповић 

Београдски сајам, Булевар 
Војводе Мишића 14, Београд

1996.

95. Костим 
- Сирене 

Футуризам, перформанс, 

Библиотека града Београда, 
Београд

1996.

96. Декоративна штампана 
тканина, лан, реализована у 
компанији Јумко, 

Уникатни тепих из 
колекције, Touch of sand,  
реализован у компанији 
Војин Поповић 

Диплома ’96, 

Музеј 25. мај, Ботићева 6, 
Београд

1996.

97. Форма у трансу, 
перформанс, костим 

Народни музеј, Трг републике 
1а, Београд

1996.

98. Неукротиви футуризам, 
перформанс, костим 

Авала филм, Кошутњак, 
Београд

1996.

38



  

II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

6. Стручно-професионални допринос 

99. Годишња изложба ФПУД 
 

Музеј 25. мај, Ботићева 6, 
Београд

1995.

100. Манастир у ноћи, уље 
на платну 

Девојка, темпера, 

Градац, темпера 

Изложба радова ликовне 
колоније Јелена Анжујска, 

Галерија градске читаонице, 
Рашка 

1992.

101. Пејзаж, уље на платну 
Изложба радова ликовне 
колоније Јелена Анжујска, 

Галерија градске читаонице, 
Рашка 

1991.

102. Пројекат за текстил 1, 

Пројекат за текстил 2 

Ликовна јесен, 

Галерија Сопоћанска виђења, 
Нови Пазар

1990.

• аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту,  
• аутор/коаутор елабората или студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и 

др.; 
• учешће у раду жирија, 
• награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад, 
• и други садржаји прописани општим актом факултета.

Референца Где Када
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Награде: 

- Златни кључ, колекција 
уникатних тепиха  

- У ритму,  
40. Међународни сајам 
намештаја опреме и 
унутрашње декорације 

Београдски сајам, Булевар 
Војводе Мишића 14, 
Београд

2002.

- Плакета 46. Мајске 
изложбе УЛУПУДС-а  

- У ритму кише, инсталација 

Кућа Краља Петра, Васе 
Пелагића 40, Београд

2014.

- Велика награда 51. Мајске 
изложбе, Удах 

- Book of dust, вишемедијско 
дело (текстил, фотографија, 
графика, звук и светлост) 

Изложбени салон на 
Андрићевом венцу бр. 2, 
Београд

2019.

- Члан жирија за доделу 
награда 52. Мајске 
изложбе 

Биоскоп Балкан, Београд 2020.

- Члан је Већа признања, 
жири за награду, Стефан 
Првовенчани Признање се 
додељује уметнику или 
научнику који је својим 
радом створио дело од 
трајног значаја за српску 
културу и науку. 

Рашка од 2016 -

- Објављене фотографије у 
часопису Амбијенти, број 
10, стр.34 (14 фотографија) 

Београд 2006.

40



  
 7. Допринос академској и широј заједници 

8. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким, 
односно институцијама културe или уметности у земљи и 
иностранству  

- Уџбеник Ликовна култура 
за пети разред основне 
школе, издавач Креативни 
центар стр. 47. 

Београд 2011.

- Објављене фотографије у 
каталогу за самосталну 
изложбу Дама и једнорог, 
Снежане Скоко 

Музеј примењене 
уметности, Вука Караџића 
18, Београд

2017.

• ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно 
стручним организацијама, институцијама од јавног значаја, културним и научним 
институцијама и др; 

• ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе 
(учешће у раду стручних и управљачких тела факултета и универзитета).

- Самостални уметник, члан удружења УЛУПУДС од 1998. године. 
- Оснивач (са још два члана)  удружења љубитеља уметности и културе Brandmark 

definiFon, Београд од 2020. године. 

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 
• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама.

Институција Где Када
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- У сарадњи са Природно-
математичким факултетом 
реализован је рад у 
оквиру докторског 
уметничког појекта 
Сублимација 
реминисценије 

  
Природно-математички 
факултет, Београд 
(као доказ су реализовани 
радови докторског 
уметничког пројекта  
Сублимација 
реминисценције и сарадња 
са др Владицом 
Цветковићем, професор)

  
2018.

- Сарадња са центром за   
културу Градац,  

- Члан организационог 
одбора Рашких духовних 
свечаности за креирање 
програма и визуелног 
идентитета, 

- Креатор програма Дечјих 
духовних свечаности, 

- Сарадња са селектором 
колоније око одабира 
уметника, организације 
пратећих програма и 
припремања изложбе. 

Рашка 

Наведи као 4 референце и 
шта је ”сарадња са…” у 
оквиру чега, шта си 
сарађивала са њима.

Од 2016 -

- Аутор пројекта радионице 
за децу Савремена 
уметност (припремна 
настава за средње школе и 
факултете) 

Школа за све, Систем 
Црњански, Ђорђа 
Огњановића 2, Београд 

2000 - 2005
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- Учесник је радионице 
Удружења Пункт за 
уметнички експеримент 

- Рерна, 
- Реновирање- арт Сервис, 
- Глобал поп пиксел, 
- Текст као цртеж 

Београд 

одвоји у 4 референце. 

2002. 
2008. 
2010. 
2017. 

- Ликовне радионице 
Кампови за децу 

Станишићи, Гоч 01-08.08. 2012. 
19-26.08.2014.

- Учесник је семинара 
Византији у походе 

Истанбул, Турска 2012.

- Учесник је семинара 
Ренесанса 

Италијански културни 
центар, Београд  

2005.

- Учесник је семинара -Нови 
пшихолошки мерни 
инструменти - раѕвој 
креативног мишљења код 
деце, Петница 

Систем Црњански, Ђорђа 
Огњановића 2, Београд

17-19.01.2006.

- Учесник је семинара 
Интерактивне радионице 
за уметнике Артис, 
Центар за историју, 
теорију и менаџмент 

Галерија Сингидунум, Кнез 
Михајлова 40, Београд

10-12.03.2010. 
16-18.03.2010.
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Извештај комисије 
(овај образац попуњавају чланови Комисије) 
 
 
 

• Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање мора садржати све 
тражене елементе за избор у звање, који морају бити образложени. Образложење се пише 
за све пријављене учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што је прописано: 
Законом о високом образовању  ,  
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету ,  
Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника 
Универзитета уметности у Београду,  
Статутом Факултета и другим општим актом Факултета. 

• Посебно се издваја образложење за кандидата кога комисија предлаже за избор и 
у њему се наводе разлози због којих се комисија опредељује за тог кандидата. 

• Образложење потписују сви чланови комисије. 
• Уколико члан комисије има различито мишљење, пише одвојено образложење. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац 3 
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1.Оцена резултата наставног рада кандидата  
     (даје се на основу података под I тачка 4. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• искуство у педагошком раду са студентима; 
• оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног 

периода; 
• резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 
• менторство на завршним радовима на свим нивоима студија); 
• учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 
• значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом;  
• оцена приступног предавања уколико је конкурсом захтевано. 

 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити резултате наставног рада кандидата од првог избора у 
наставничко звање 
 
         Кандидаткиња мр Драгана Илић нема наставно, педагошко, искуство у раду са 
студентима те је у складу са Минималним условима за избор у звање наставника и сарадника 
у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и у пољу техничко-технолошких 
наука на Факултету примењених уметности у Београду (број: 03-28/2 од 15.03.2016), 
Изменама и допунама Минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу 
уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и у пољу техничко-технолошких наука на 
Факултету примењених уметности у Београду (број: 03-28/2-2 од 27.09.2016. године, број: 03-
28/7-1 од 16.11. 2017. године и број: 03-28/3-1 од 01.03.2018. године и члана 1. став 1. и члана 
4. Правилника о извођењу приступног предавања (број: 03-28/6 од 16.11.2016. године) 
позвана да одржи приступно предавање. 
         Приступно предавање на тему „Проблеми тумачења текстила на акварелима Николе 
Арсеновића” је одржала дана 16.06.2021. године. Комисија је приступно предавање 
кандидаткиње мр Драгане Илић оценила просечном оценом 7,66 (седам, шездесет и шест). 
 
 
2. Оцена резултата уметничког, односно научно-истраживачког рада  
       (даје се на основу података под I тачка 5 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 
 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити репрезентативне референце од значаја за избор у 
одговарајуће звање. 

 
       Мр Драгана Илић је завршила Факултет примењених уметности у Београду, Одсек дизајн 
текстила 1997. године и стекла стручни назив дипломирани дизајнер текстила. Магистрирала 
је на истом Факултету 2014. године и стекла академски назив магистар уметности из 
области зидно сликарство, ментор Мирослав Лазовић, ред.проф. Студент је треће године на 
интердисциплинарним докторским студијама уметности Универзитета уметности у Београду. 
Одобрена јој је тема Сублимација реминисценције – вишемедијски докторски уметнички 
пројекат, ментор др ум. Ивана Правдић, ред.проф. Има статус самосталног уметника од 2011. 
       Излагачка активност мр Драгане Илић развија се још пре студија на уметничкој сцени и 
траје до данас. Своје радове је представила на 51 групној изложби локалног и 
интернационалног карактера. Самостално је излагала своје радове 6 пута. Импозантан 
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дизајнерски опус кандидаткиње је наведен у Обрасцу 2. Остварила је преко 40 комерцијалних 
реализација у области дизајна текстила (тепиха и колекција тепиха за јавне и приватне 
просторе и две колекције декоративног текстила). 
       На Конкурс је поднeла DVD са филмом дужине 1‘45” са девет радова или детаља радова 
(теписи (7) и инсталације (2)). Радови приказани на видеу су из периода од 2002 до 2020, што 
није наведено уз рад, али се о томе може закључити на основу података из Обрасца 2. Поред 
радова на видео презентацији кандидаткиња је поднела и три портфолија А4 формата са 
фотографијама радова од којих су неки приказани на видеу. Радови немају каталошке податке 
што је Комисији отежавало рад у њиховом сагледавању и идентификовању. Конкурсна пријава 
садржи још један портфолио са пратећом документацијом - оригиналима и фотокопијама 
доказа о испуњености референци из обавезних и изборних елемената за ужу уметничку 
област Текстил. У овом портфолију се налазе и фотографије радова, већином тепиха (44) од 
којих 5 имају потребне генералије а 39 су без њих. У конкурсној документацији је још један 
DVD са видеом у дужини од 2‘53” који је намењен презентацији на НУН већу. Радови нису 
обележени каталошким подацима али се може набројати 18 тепиха док остале фотографије 
приказују радове и њихове детаље у оквиру докторског уметничког пројекта кандидаткиње. 
На основу приложеног материјала стиче се утисак да је акценат кандидаткиње Илић у 
документацији на комерцијалној реализацији тепиха. 
       Увидом у видео материјал и приложена портфолија Комисија констатује да се ради о 
кандитакињи која има статус слободног уметника и чије је поље деловања дизајна текстила 
(уникатни теписи), уметност текстила, видео, фотографија и сликарство. 
       На основу приложених фотографија и видеа може се закључити да мр Драгана Илић има 
велику продукцију радова у домену дизајна уникатних тепиха. Теписи су рађени најчешће у 
продукцији ИЛД – Самосталне радње за дизајнирање и израду предмета домаће радиности – 
Илић Драгана - Београд чији је власник, техником ручног тафтовања. Поред ове технике за 
израду тепиха користила је и ручно чворовање и клечану технику. Дизајн њених тепиха 
карактерише изразити геометризам и наглашена стилизација мотива чије полазиште може 
само да се наслути из асоцијативног наслова. Форме њених тепиха се крећу од класичних 
(квадрат, правоугаоник) до аморфних и геометријских форми, разуђене контуре, уз употребу 
перфорација, апликација и са различитим висинама флора. Дорађени су поступком ручног 
„шишања“ којим се формира наглашени рељеф. Одликује их минималистичка композиција и 
сведени колорит уз примену „меланжа“ основне палете, што говори о избалансираном односу 
ликовног решења и економске оправданости. Карактерише их и велика слобода у 
комбиновању материјала како оних текстилних тако и оних нетекстилних (метал, клирит и сл). 
Композицијска решења су у релацијском односу личне поетике и геометријских структура 
попут пиктуралног формализма модернистичке епохе. Кандидаткиња Илић ставља акценат на 
следеће тепихе (видео 1‘45”) који су како наводи део колекција: Мондријан (2003-2009); У 
ритму (2 ком. 2008-2009); У трагу времена (2008-2009), Goodbye Rain (2015), Turquoise Blue 
(2018) и Sand touch (2018). Они најбоље репрезентују опус ауторке у домену дизајна тепиха. У 
трагу времена је монохроматски тепих квадратног облика црне основе у оквиру које је 
правоугаоник од природне боје вуне, чија је једна страна претворна у сферну линију која 
урања у његово поље. Овај правоугаоник је носилац композиције и читавог садржаја. На њему 
је пет линијских потеза али и трапезна апликација од лима која је уроњена у меку површину 
тепиха. Једноставност композиције и минимални број елемената указује на дизајнерску 
вештину кандидаткиње у формирању ефектних решења декоративног текстила у ентеријеру 
који нису само утилитарни предмети већ уметнички објекат. Већина њених тепиха су 
дизајнерска решења која по обиму и дизајну одговарају комерцијалним колекцијама и 
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реализацијама уникатних предмета или малих серија. Са жаљењем констатујемо да је штета 
што није приложена боља документација реализованих тепиха, јер су често приказани само 
као сегмент у ентеријеру или као детаљ, без фотографија на којима се види целина. Теписи, 
које је осмислила Драгана Илић, излагала је на самосталним и групним изложбама.  
        Поред пиктуралног формализама и испитивања структуре у грађењу површина Драгана 
Илић непрестано експериментише и иновира поступке , материјале и медије у реализацији 
својих идеја.  
         На истом видео материјалу (1‘45”) издвојене су две „инсталације од текстилне прашине” 
које су део истраживања везаних за докторски уметнички пројекат „Сублимација 
реминисценције”. На основу фотографије се не може утврдити ког формата су ова два рада, 
нису достављени подаци. У свом маниру кандидаткиња користи ефемерности из свакодневног 
окружења, деконструише их и поново конструише у свој рад. Природни седимент, таложење 
прашине својом акцијом претвара у уметничке објекте. На другом видео материјалу (2‘53”) се 
види да наставља да проучава и сенквенционише и кадрира микро свет случајности 
трансформишући их у макро фотографије. 
         Инсталације Драгане Илић из периода 2009 - 2015 приказане су и у два портфолија А4 
формата. Ради се о пет радова из области уметности текстила. Због недостатка података 
Комисија се додатно служила приложеном документацијом (фотокопијама страна из каталога) 
како би могла да уради њихову анализу. Издвајамо рад „У ритму кише“ (2014) који 
представља репетативну просторну форму нити од најлона на којима су „капи“ највероватније 
од силикона или пластике (нису достављени подаци). Овим радом кандидаткиња елаборира 
своју идеју о сличности таписерије и објекта.  
        Просторна структура „Трагања“ (2009) је документована у потфолију за две фотографије, 
целина и детаљ. Репетиција низова, различитих висина, зарубљених купи од папира, без базе, 
је одмакнута од позадине на којој се формира сенка услед додатог извора светла.  
         У посебном портфолију је документован низ квадратних светлосних објеката 
„Lightsboxes“. (2015) Формирани су од синтетичких материјала на коме је дигиталном 
штампом пренета структура цртежа и слика. Њен сваки нови уметнички рад произлази из 
претходног и одраз је интермедијалности. Сведеност форме, структурирање површине и 
динамичност композиције ауторка Драгана Дражевић Илић континуирано развија у свом раду. 
        Кандидаткиња је у домену Оцена уметничког рада остварила следеће репрезентативне 
референце за ужу уметничку област Текстил: 
 

 Излагање радова на самосталним изложбама 6 референци: 
-  „Никад више, Мала галерија УЛУПУДС-а, Београд, 2020. 
- „Јутро ДДИ”, Галерија Сингидунум, Београд, 2015. 
-  „У ритму кише“ (магистарска изложба), Музеј примењене уметности, Београд, 2014. 
- „Без оквира“ Галерија Центра за културу „Градац“, Рашка, 2009.  
- „Без оквира“ Мултимедијални центар, Нови Пазар, 2009. 
- „Трагања“ Галерија Центра за културу „Градац“, Рашка, 2008. 
 

      Излагање радова на Групним изложбама 51 референци. (пописане у Обрасцу 2) 
 
       Награде за стваралаштво 3 референце: 

- Велика награда 51. мајске излжбе Удах, за рад „Book of dust”, Изложбени салон на 
Андрићевом венцу бр. 2, Београд, 2019.  

- Плакета УЛУПУДС-а на изложби 46. мајска изложба (,за рад „У ритму кише“, Кућа Краља 
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Петра 1, Београд, 2014. 
- Златни кључ за колекцију тепиха „У Ритму“ на 40. међународном сајму намештаја, 

Београдски сајам, Београд, 2002. 
 
         Код вредновања репрезентативне референце „Комерцијална реализација уметничког 
дела или пројекта“ Комисија је имала дилему како да вреднује уписане резултате 
кандидаткње због недостака документације која поткрепљује наводе. Из приложених доказа 
може се констатовати да је Драгана Илић аутор колекције „У ритму“ за СЗР Златно руно, јер је 
добила награду Златни кључ за ту колецију, како је раније наведено. Не може се утврдити 
обим колекције.  
         Уговором о комисионој продаји са предузећем „Мимко“ из 2000.године види се да је 
реализовала два ручно тафтована тепиха димензија 200х200cm и ставила у промет.  
         Уговором о обављању одређених послова, ван просторија послодавца, са „Војин 
Поповић“ –домаћа радиност д.о.о. из Новог Пазара види се да је било предвиђено да ради на 
изради дизајна за ручно-чвороване тепихе и ручну производњу трикотаже (1997 -1998). Обим 
комерцијалне релизације дизајнерских решења није документован.  
        Кандидаткиња у Обрасцу 2 гро колекција формулише са „Реализовани теписи из 
колекције...“, иза које стоји назив колекције без броја јединица колекције. Комисија сматра да 
кандидаткиња Драгана Илић због бројности приказаних тепиха од којих већина има 
комерцијалну намену јесте остварила комерцијалну реализацију и поред тога што није 
приложила доказе о томе. Сматрамо да је остварила преко 40 комерцијалних реализација у 
области дизајна текстила (тепиха и колекција тепиха) који су за јавне и приватне просторе. 
 
        Комерцијалне реализације радова и пројекта из области текстила: 40 референци 
 
        Наводе кандидата који се односе на изложбе студенских радова и награде за студенски 
рад Комисија има у виду али се не сврставају у реперезантитивне референце. 
 
       Комисија констатује да Драгана Илић је кандидаткиња са значајним резултатима из 
области дизајна и уметности текстила.  
 
 
3. Оцена стручно-професионалног доприноса  
      (даје се на основу података под II тачка 6. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту, аутор/коаутор елабората или 
студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.; 

• учешће у раду жирија; 
• награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад; 
• и других садржаја прописаних општим актом факултета. 

      Код стручно-професионалног доприноса кандидаткиња Драгана Илић је остварила следеће 
Референце.  
       Аутор је пројекта-радионице Савремена уметност (припремна настава за школе и 
факултете) 2000-2005. и активно учествовала у активностима везаним за ликовне и примењене 
уметности у Камповима за децу , Станишинци, Гоч, 2012 и 2014. 
 
       Учешће у раду жирија: 2 референце 
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- Члан жирија за доделу награда 52. Мајске изложбе, Биоскоп Балкан, Београд, 2020. 
- Члан је Већа признања, жири за награду, Стефан Првовенчани Признање се додељује 

уметнику или научнику који је својим радом створио дело од трајног значаја за српску 
културу и науку, Рашка, (од 2016) 
 

        Учешће на колонијама: 5 референци 
- 21. Ликовна колонија, Ехо музике , Неготин 2019. 
- Ликовна колонија Јелена Анжујска, Рашка, 2016. 
- Ликовна колонија Јелена Анжујска, Рашка, 2012. 
- Ликовна колонија Власина 2000 
- Ликовна колонија Јелена Анжујска, Рашка, 1991. 
- Ликовна колонија Јелена Анжујска, Рашка, 1990. 

 
        Учешће радионицама и семинарима: 

- Учесник радионице удружења Пункт за уметнички експеримент Текст као цртеж, 2017. 
- Учесник семинара Византији у походе (похађање обуке програма образовног 

консултанта) , Истамбул, Турска, 2012. 
- Учесник два семинара „Артисових Интерактивних радионица за уметнике“ Центар за 

историју, теорију и менаџмент Артис, Београд у галерији Сингидунум, Београд (10 -
12.03.2010. и 16 -18.03.2010.) 

- Учесник радионице удружења Пункт за уметнички експеримент Глобал поп пиксел, 
2010. 

- Учесник радионице удружења Пункт за уметнички експеримент Реновирање – арт 
сервис, 2008. 

- Учесник семинара Нови психолошки мерни инструменти – развој креативног 
мишљења код деце, Београд, 2006.. 

- Учесник семинара Ренесанса (похађање обуке програма образовног консултанта) , 
Београд, 2003. 

- Учесник радионице удружења Пункт за уметнички експеримент Рерна, 2002. 
 

       Наводи да су фотографије њених радова објављене у каталогу самосталне изложбе 
Снежане Скоко (МПУ, Београд, 2017), у уџбенику Ликовне културе за пети разред одновне 
школе (Кретаивног центра,Београд, 2011) и часопису Амбијент (број 10, страна 34, 2006.) 
 
      Награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад већ су обрађене у 
поглављу 2 јер спадају у реперзентативне рефереце за ужу уметничку област Текстил. 
 
 
4. Допринос академској и широј заједници  
      (даје се на основу података под II тачка 7 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно стручним 
организацијама, институцијама од јавног значаја, културним и научним институцијама и др; 

• ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе (учешће у раду 
стручних и управљачких тела факултета и универзитета). 

            Кандидаткиња мр Драгана Илић је члан УЛУПУДС-а од 1998. и има статус самосталног 
уметника од 2011.године. Оснивач (са још два члана) удружења љубитеља уметности и 
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културе Brandmark definiton, Београд од 2020. године . 
 
 
5. Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-
истраживачким, односно институцијама културe или уметности у 
земљи и иностранству  
      (даје се на основу података под II тачка 8 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 
• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама. 

 
       Мр Драгана Илић навела је институција са којима је имала сарадњу. Комисија констатује 
да неке од тих институција нису високошколске и нису установе културе и уметности те се не 
могу уврстити у референце у овој категорији. Наводи у табели без писаних доказа су:  

- Сарадња са Природно-математичким факултетом на уметничко-истраживачком 
пројекту DUST (Београд, фебруар 2018.) 

На основу приложених писаних доказа Комисија може констатовати да је Драгана Илић 
остварила једну референце у категорији „Оцена сарадње кандидата са другим 
високошколским, научно-истраживачким, односно институцијама културe или уметности у 
земљи и иностранству“ и то: 

- Центар за културу, образовање и информисање Градац, Рашка где је од 2016. године 
Члан организационог одбора Рашких духовних свечаности за креирање програма и 
визуелног идентитета; Креатор програма ''Дечјих духовних свечаности'' и сарадник са 
селектором колоније око одабира уметника, организације пратећих програма и 
припремања изложбе. 
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1. Бипграфски ппдаци п кандидатима 
 (Пппуоава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Вера Маркпвић 

Местп и датум рпђеоa  21.08,1971. 

Адреса  Гпсппдар Јевремпва 7, Бепград 

Телефпн  064 134 67 33 

E-mail адреса  verapaint@yahoo.com 

  
 
 
 

2. Ппдаци п шкплпваоу 
  

Оснпвне студије Факултет примеоених уметнпсти и дизајна, Бепград 

специјализација  

Специјализација   

Магистратура Факултет примеоених уметнпсти и дизајна, Бепград 
Назив рада: Била једнпм крила, 1999.  
Област: Щтампани текстил. 
Ментпр: Ванредни прпфеспр мр Ивана Вељпвић 
 

Дпктпрат Факултет за уметнпсти и дизајн, Универзитет Мегатренд 
Назив рада: Трансппнпваое флпре у ликпвне фпрме и 
уметнишки прпјекат Метампрфпза флпре, 2014. 
Област: Ликпвна уметнпст 
Ментпр: прпфеспр emeritus Милпщ Щпбајић. 

Усаврщаваоа у земљи и 
инпстранству 

а)АСП, студип Тканина 1, прпфеспр мр Anna Goebel. 1997. 
б) Технплпщкп металурщки факултет, прпфеспр др Драган 
Јпцић и прпфеспр др Петар Јпваншић; испитиваое ецпваоа 
материјала у лабпратприји факултета  

Страни  језици  Енглески, кпнверзацијски и француски, средои нивп 

 

Образац 2 
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НАПОМЕНА: Уколико је кандидат завршио студије у иностранству, у одговарајуће поље 

унети број и датум акта о признавању стране високошколске исправе и назив органа који је 

извршио признавање 

 

3. Ппдаци п заппслеоу 
  
   
Рад на факултету 

 (Дпсадащои избпри у зваое наставника универзитета)  

Зваое наставника Назив факултета пд –  дп 

1.  дпцент Факултет за уметнпст и дизајн, 
Универзитет Мегатренд  у Бепграду 

  1.10.2006.-30.9.2011. 

2.  ванредни прпфеспр Факултет за уметнпст и дизајн, 
Универзитет Мегатренд  у Бепграду 

1.06.2011.-1.06.2016. 

3.  ванредни прпфеспр Факултет за уметнпст и дизајн, 
Универзитет Мегатренд у Бепграду 

 1.6.2016.-22.3.2021. 

6.  прпдекан за наставу на 
мастер и дпктпрским 
студијама 

Факултет за уметнпст и дизајн Чпн 
Незбит Универзитета у Бепграду 

 2015. 

7. шеф одсека, модула модни 

дизајн,  
Факултет за уметнпст и дизајн, 
Универзитет Мегатренд у Бепграду   

 2007.-2021. 

 
 
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. предаваш пп ппзиву 
предмети  
а)за мпдни дизајн  
1.Текстил 1 и 2  
2. Плетеое 1 и 2, 
 
б)за мпдни меначмент 
Mod'Art, предмет 
1.Технплпгија текстила. 

  
 
Француска виспка щкпла за мпду и 
мпдни меначмент Mod’Art Beograd,  
Mod'Art за мпдни дизајн у Бепграду 
Адреса: Паншићева бб 

 2009.- 2012. 

2. предаваш пп ппзиву 
предмети 
предмет  
1. Мерцеплпгија текстила. 

Италијанска щкпла за мпду и дизајн 
Accademia dell Lusso, у Бепграду  
Адреса: Булевар десппта Срефана 68ц 

  2010. – 2012. 

3. предаваш пп ппзиву у 
Щкпли ткаоа 

Етнпграфски музеј, Манакпва кућа у 
Бепграду,  
Адреса: Гаврила Принципа 5 

  1999. - 2011. 
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4. предаваш пп ппзиву Етнпграфски музеј, Манакпва кућа у 
Бепграду 
Адреса: Гаврила Принципа 5 

  

5. сампстални уметник Сампстални уметник  1997.-2006. 

6. предаваш пп ппзиву на 
радипници Лепи, сащиј, 
защиј 

Устанпва културе Парпбрпд у Бепграду 
Капетан Мищина 6а 

  2011. 

7. сампстални уметник Сампстални уметник 1.4. 2021 дп 2025. 

  

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.  
Вепма бпгатп и щирпкп искуствп п раду са студентима пднпси се на рад на ФУД у трајаоу вище пд 14 гпдина. 
Технике текстила пбрађиване су на разнпразне теме, а ускладу са индивидуалним приступпм какп нивпу знаоа, 
такп и сензибилитету студента, пптпм  применпм текстилне технике, билп да је из наципналне или светске 
културне бащтине, на функципнални или експериментални текстил кпји би бип примеоен у мпднпм дизајну на 
најразлишитије нашине. Предмети кпје сам предавала били су везани за вище акредутација, са усаврщаваоем 
нашина приступа рада, на мпдулу Мпдни дизајн. 
Предмети кпје сам раније впдила били су на ОАС нивпу студија пд прве дп шетврте гпдине студија:  

1. Дизајн текстила 1 
2. Дизајн текстила  2 
3. Дизајн текстила  3 
4. Дизајн текстила  4 
5. Дизајн текстила  5 
6. Дизајн текстила  6 
7. Дизајн текстила  7 
8. Дизајн текстила  8, а на Мас нивпу студија: 
9. Дизајн мпднпг текстила 1 
10. Дизајн мпднпг текстила 2 

Према ппследопј акредитацији впдила сам предмете пд прве дп треће гпдине и на мастер академскпм нивпу. 
 На ОАС студијама предмети су били следећи: 
       1.   Увпд у мпдни дизајн 
       2.   Увпд у савременп пдеваое 
       3.   Обликпваое материјала 1 
       4.   Обликпваое материјала 2 
       5.   Прпјектпваое пдевних фпрми 1 
       6.   Прпјектпваое пдевних фпрми 2 
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       7.  Кпстимпграфија 1 
       8. Кпстимпграфија 2 
 На МАС студијскпм нивпу предмети су били следешћи: 

1. Мпдни дизајн текстила 1 
2. Мпдни дизајн текстила 2 

 

4.2. 
 На жалпст пцену п студентским анкетама немам јер на ФУД нисам дпбила пптврду јер није дпступна евиденција.  

4.3. 
1. студент МАС студија Мира Щилић је ппсле заврщенпг мастер прпјекта ,, Мптив перја на текстилу” дпбила 
трајнп заппслеое у  Щкпли за дизајн, пдесек Текстил Бпгдан Щупут у Нпвпм Саду, Адреса : Јанка Веселинпвића 22 
2 . студент МАС студија Марија Кнежевићје ппсле заврщенпг мастер прпјекта ,, Мптив перја на текстилу” дпбила 
трајнп заппслеое у  Щкпли у Щапцу и има фирму  
3. студент Ана Стјеља дпбила заппслеое у Нищу у дизајн студију. 
4. Студент Катарина Павлица дпбиће сталнп заппслеое у ОЩ , Лпзница..јер је у тпку пдгпвпр МАС службе п 
заказиваоу термина увида у јавнпст и прпцедуре пдбране рада. 
 

4.4. 
Ментпрствп на Мас студијама: 
1. Мира Щилић, тема  Mптив перја на текстилу, гпдина 2009. 
 
2. Ана Стеља,  тема Мпдне икпне двадесетпг века, гпдина 2011. 
 
3. Марија Кнежевић,  тема Инсекти кап декпрација на десену женске пдевне тканине, гпдина 2016. 

4. Катраина Павлица, тема Aсеспар инспирисан традиципналним везпм Кпспва и Метпхије између два светска 

рата  гпдина 2021  У тпку прпцедура за пдбрану! 
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4.5.  
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 На жалпст нисам дпбила званишан дпкумент п мпм ментпрству на МАС студијскпм нивпу следећих кандидата 

1. Мира Щилић 
2. Ана Стјеља 
3. Марија Кнежевић 
4. Катарина Павлица 

 и Шланствп у кпмисији за дпктпрат кплеге Звпнка Маркпвића, кпји је бранип дпктпрски уметнишки прпјекат кпд 
редпвнпг прпфеспра Ћалпвић  Драгана ппд називпм Dark dreams, sweet paradise. Остали шланпви кпмисије били 
су прпфеспр Маркп Лукпвић, прпфеспр Елизабета Матпркић Бисенић и  прпфеспр Тијана Фищић. 2018. 
  

4.6.  

4.7. 

  
 
 
 

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. Инспирисанп прирпдпм  Дпм културе, Щабац.  2020. 

 2. Пузавице, 25.11.дп 
15.12.2019. сампстална 
излпжба 

 Галерија Нарпднпг музеја, 
Крагујевац. 

 2019. 

3. Метампрфпза флпре, 
сампстална излпжба 
дпктпрски уметнишки прпјекат 

 УК Парпбрпд, Бепград.  2014. 

4. La vie en Rose. сампстална 
излпжба 

 Дпм впјске, Бепград.  2014. 

5. Ппвратак прирпди, 
сампстална излпжба 

 Манакпва кућа, Бепград.  2010. 

6. Сампникле врсте впћака 
Србије, сампстална излпжба 

 галерија Библиптеке Щабашке, 
Щабац. 

 2008. 

7. Предаваое Златпвез,  Манакпва кућа. Бепград.  8.9.2020. 

58



8. Предаваое Омаж Маријану 
Фпртинију 

 МПУ, Бепград.  10.1.2018. 

9.Вез кап уникатна дпрада на 
текстилу интерактивнп 
предаваое и излпжба, у 
пквиру циклуса предаваоа 
ФУД у јавнпсти 

 Библиптека града, Кнез 
Михаила, Бепград. 

 2017. 

10.. Светпсавска академија, 
сценски приказ п Св. Сави, 
27.1.2018. кпстимпграф 
представе 

 Нарпднп ппзприщте Бепград.  2018 

11. Светпсавска академија, 
игрпказ Хвала щкпли,  
27.1.2019. кпстимпграф 
представе 

 Нарпднп ппзприщте Бепград.  2019. 

12. Светпсавска академија, 
игрпказ Св. Сава 27.1.2020.,  
кпстимпграф представе 
 

 Нарпднп ппзприщте Бепград.  2020. 

13. Кпстимпграф вплпнтер за 
Бепградске старещане на 
снимаоу дпкументарнпг 
филма п старим лицима ппд 
радним називпм  Сами 

 Бепград.  2019. 

14. ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ, 
8.4.  Кпстимпграф вплпнтер за 
Бепградске старищане (Билп 
једнпм у Бепграду) кпји 
ушествују у дпбрптвпрнпм 
кпнцерту  пперске диве 
Нарпднпг ппзприщта, Јелене 
Савић, за прикупљаое прилпга 
за пбплеле пд паркинспнпве 
бплести, сцена Раща Плапвић 

 Нарпднп ппзприщте Бепград. 2019. 

 15. 20.3. Радипница веза за 
децу ОЩ “Михаилп Петрпвић 
Алас“ 
 

  Бепград.  2019. 

Рецензија текста за шасппис 
Реш, ТЕМА:Турска уметнпст 
щтампаме на текстилу, 
Issn 1821-0686, E-issn 2683-
4898 категприја М-52 

Бепград. 2020. 
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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 

 Прва награда за кпстиме на 
29. фестивалу Ппзприщних 
игара деце 
и младих Бепграда, за 
представу „Дунавски сан”, 
ОЩ „Михаилп Петрпвић 
Алас”, пделеоа IV 4. 
 

 Бепград, 29. фестивалу 
Ппзприщних игара деце 
и младих Бепграда 

2014. 

УЛУПУДС-ова плакета за 

стваралаштво у 2000. години 
Бепград, УЛУПУДС 2000. 

3- Студент генерације ФПУИД-
а за 1995. гпдину 

Бепград, ФПУИД 1995. 

 

  

 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). 
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Доказ о учешћу као експерт на међународном пројекту RAYCO https://www.rycowb.org/ 

Сампсталне излпжбе: 
Сампсталне: (13) 
• 1995. Студент генерације, галерија ФЛУ, Бепград. 
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• 1996. Где се живи мекп, галерија Дпма културе Студентски град, Бепград. 
• 1999. Била једнпм крила, галерија МПУ, Бепград. 
• 2000. Дубпкп плавп, Градска галерија КЦ Ппжега, Ппжега. 
• 2001. Унутращои вулкан, галерија Палета, КЦ Бепград, Бепград. 
• 2005. Слаткп пд ружа, Манакпва кућа, Бепград. 
• 2006. У тищини, Casa D’ Italia, Бепград. 
• 2008. Сампникле врсте впћака Србије, галерија Библиптеке Щабашке, Щабац. 
• 2010. Ппвратак прирпди, Манакпва кућа, Бепград. 
• 2014. La vie en Rose, 7-10. пктпбар 2014, Дпм впјске, Бепград. 
• 2014. Метампрфпза флпре, дпктпрски уметнишки прпјекат,нпвембар 2014, УК Парпбрпд, 
Бепград. 
• 2019. Пузавице, 25.11.дп 15.12.2019. Галерија Нарпднпг музеја Крагујевац. 
• 2020. Инспирисанп прирпдпм, август, Дпм културе Щабац. 
Учешће на групним дпмаћим и међунарпдним излпжбама: 
Групне излпжбе: 
2000. 
• Мајска излпжба, „Зашаранп сазвежђе усппмена”, „Мирнп плутам” и „Пут ка”, 
сликани текстил, вез и апликација, Цвијета Зузпрић, Бепград 
• Бијенале таписерија, „Била једнпм крила”, галерија Централнпг клуба впјске 
Југпславије, Бепград. 
2001. 
• Мајски салпн, батик на свили, Цвијета Зузпрић, Бепград 
• Бепградска мини арт сцена, „Ппгледах у мпре и видех да је мирнп”, кпмбинпвана техника, 
галерија Сингидунум, Бепград. 
2002. 
• Мпје крпице пд шистпг сна, ткаое, Манакпва кућа, Бепград. 
• Кплпнија таписериста, „Дубпкп плавп”, галерија таписерија Бпщкп Петрпвић, 
1998-2002. 
• 15. Бијенале таписерија, „Унутращои вулкан”, МПУ, Бепград. 
• Мајски салпн, „Перпетумпбиле”, кпмбинпваое рушнпг ткаоа и readymade, 
25. мај, Бепград. 
• 2003. 
• Тисп 2003. „Узпрци сарс”, ready made епрувете и рукпм ткани материјал, Музеј 
примеоене уметнпсти, Бепград. 
• 5 гпдина кплпније таписериста Бпщкп Петрпвић, таписерија „Дубпкп плавп” 
Петрпварадин, Нпви Сад. 
2004. 
• XVI Бијенале таписерије „Evolution”, ready made и рушнп ткаое, Галерија СУЛУЈ-а и кућа 
Ђуре Јакщића, Бепград. 
• Рециклирани текстил, галерија Сингидунум, Бепград „Впће, пградица за креветац”, 
апликација на спмпту. 
• Atelier 61 Serbska tapiserie, „Дубпкп плавп”, Česko-Serbska kulturni unie u Prahy. 
• Другп тријенале таписерије, „Дубпкп плавп”, таписерија галерија Матице српске, Нпви 
Сад. 
2006. 
• Акварел, Vacinum vitis, Културни центар Щабац. 
• XVII Бијенале таписерије, „Слпмљенп срце”, ткаое, сликаое и слпбпдни вез на гази, 
галерија YUBIN, Бепград. 
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2007. 
• 44. Златнп перп Бепграда, 9 међунарпднп бијенале илустрације, „La vie en rose”, 
илустрација на тему песме Едит Пјаф, галерија Прпгрес, Бепград. 
• Из Дупца у свет, Слајд прпјекција у Power point-у „Завесе”, Етнпграфски музеј, Бепград. 
• Тријеnале таписерије, Атеље 61, „In memoriam”, таписерија ready made, Нпви Сад. 
2008. 
• XVIII Биjенале таписерије, „Аријаднинп клупкп”, интерактивна таписерија, ПВЦ, филц, 
светлеће сијалице, пбмптаваое, прпщиваое, ткаое... 
• Аксеспар, „Каищ-прлица”, сатен, плищ, металне кппше и рушнп хекаое, галерија 
Сингидунум, Бепград. 
2009. 
• Аксеспар, „Каищ-прлица”, уникатни аксеспар, плищ, перје, вез, галерија Сингидунум, 
Бепград. 
• Дизајнираое рециклаже „Лепеза”, вез, батик, галерија Сингидунум, Бепград. 
2011. 
• Дизајнираое рециклаже VI Лабпратприја шистијег света, -„Мпдел”, уникатни пдевни 
предмет-сукоа и мајица, кпмбинпвана техника рушнпг веза, групна излпжба,  галерија 
Сингидунум, Бепград. 
• Експериментпм дп... redesign ципела, „бабалетаnкеnе и Када ми је хладнп”, кпмбинпвана 
техника, текстилни асамблаж, кпмбинпвана техника рушнпг рада  галерија СУЛУЈ-а, Бепград. 
• Лепи сащиј, защиј, излпжба радпва радипнице, УК Парпбрпд, Бепград. 
• XVIII Излпжба цртежа, „Акт”,  Културни Центар Щабац. 
• XX Излпжба малпг фпрмата, „Минијатура”, текстилна минијатура вез пп писму, Културни 
центар Щабац. 
• Излпжба акварела, „Цвет”, акварел на свили, кпмбинпвана техника сликаоа свиле 
Културни Центар, Щабац. 
• Излпжба акт, „Жена”, акварел на свили, кпмбинпвана техника сликаоа свиле, Културни 
Центар, Щабац. 
2013. 
• 47. Златнп перп Бепграда - 12. Међунарпдни бијенале илустрације „Овакп 
се некада пдевалп” илустрација, кпмбинпвана техника, Павиљпн Цвијета Зузпрић, Бепград. 
• Дариваое, Мала галерија УЛУПУДС-a, „ Нпвпгпдищоа кугла”, упптребни предмет 
примеоене уметнпсти, техникатекстилни пригами, групна излпжба Бепград. 
2015. 
 • Аксеспар, Мала галерија УЛУПУДС-a, Бепград. 
 • Експериментпм дп… Мала галерија УЛУПУДС-a, Бепград. 
2016. 
• Аксеспар, Мала галерија УЛУПУДС-a, Бепград. 
• Експериментпм дп… Мала галерија УЛУПУДС-a, Бепград. 
2017. 
• Мајски салпн, Бепград. 
• Мали фпрмат, Велика Плана, Иваоица, Крущевац, Алексинац… Бепград, Галерија 
Сингидунум, Бепград. 
• Традиципналнп мпдернп, Галерија СКЦ, Бепград. 
• Аксеспар 11, Мала галерија УЛУПУДС-a, Бепград. 
• Тријенале таписерије, Нпви Сад. Међунарпдна излпжба. 
• Традиципналнп мпдернп , СКЦ, Бепград. 
• Кутија 4,  
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• Мали фпрмат, Сингидунум, Бепград. 
• Минијатура 2, Мала галерија УЛУПУДС-a, Бепград. 
• 6. ТИСО, МПУ, Бепград. 
2018. 
• Мали фпрмат УЛУПУДС 
• Излпжба прпфеспра ФУД, Цвијета Зузпрић, Бепград. 
• 23. Бијенале таписерије, Цвијета Зузпрић, Бепград. 
• 24. Излпжба акварела, Културни центар, галерија, Щабац. 
• Гпдищоа излпжба сликарскп графишке секције, Парпбрпд, Бепград. 
• Аксеспар 12, Мала галерија УЛУПУДС-a, Бепград. 
• Минијатура, Мала галерија УЛУПУДС-a, Бепград. 
2019. 
• Гпдищоа излпжба сликарскп графишке секције, Парпбрпд, Бепград. 
Предаваоа: 
2007. 
• Етнпграфски музеј Бепград - Из Дупца у свет, Бепград. 
• Педагпщки музеј Бепград - Савремени текстил у свету, Бепград.  
2016.  
• Библиптека града, Кнез Михаила, Вез кап уникатна дпрада на текстилу, 
• Бепград, интерактивнп предаваое и излпжба, у пквиру циклуса предаваоа ФУД у 
јавнпсти. 2017.  
• МПУ, Омаж Маријану Фпртинију, Бепград. 
 2019. 
 • Презентација старих текстилних техника у Манакпвпј кући. 
 • Традиципнални вез, са Данијелкпм Дени Радпванпвић (кпнзерватпрпм и рестауратпрпм 
ЕМ у пензији) и Иренпм Филеки (вищим кустпспм ЕМ за збирку веза и шипке у ЕМ из 
Бепграда). 
• Отварала излпжбу Пещкири Лескпвца и Лескпвашкпг краја 4.9.2020, Манакпва кућа, 
Бепград. 
• Предаваое Златпвез 8.9.2020. Манакпва кућа, Бепград. 
• Дани Еврппске бащтине, радипница веза са темпм мптива са пещкира. пд 17.9 дп 20 9. 
2019. и пд 24.9. дп 27.9.2019.  
Ликпвне кплпније: 
• 2002. Атеље 61, Кплпнија таписериста, Петрпварадин, Нпви Сад. 
• 1999. Дани египатске културе у Бепграду, Inter Continental, Бепград. 
• 1998. Смедеревп 98 - Ппкрет гпрана Србије. У раду шетвете ликпвне кплпоие ушествпвалп 
је 20 сликара и један вајар међу кпјима су били Слпбпданка Щпбпта, Зпран Гащи, Мипдраг 
Пещић, Александра Хпрват и други. 
• 1998. Лепенски вир - Пут у пбећаоу земљу. У раду кплпније ушествпвали су између 
псталих Кпста Бунущевац, Срба Траванпв, Аница Вушетић, Ненад Брашић, Предраг-Пеђа 
Гаврпвић, Милић пд Машве, Хубертус Вундщик, Стефан Щкпвран, Аоа Гпебел, Герхарт Бенз 
и други. 
Изведени прпјекти: 
• Дизајн лпгп School of rock, Бепград, 2015 . 
• Дизајн заставе School of rock, Бепград, 2015 
• Дизајн прпмп рплп банера на текстилу за фирму Audio light concept, Бепград, 2015. 
• Дизајн великих текстилних фпрми, дигитална щтампа на платну и мещу, нарушени 
прпјекат прпмптивних рплп-банера за фирму Антиквар, Бепград, 2015. 
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• Дизајн серија пд 10 уникатних ещарпи и 10 марама за фирму Антиквар, Бепград, 2015. 
• Дизајн марама, есарпи и текстилне галантерије, техника дигиталне щтампе 
на свили и платну, нарушени прпјекат за "Нумизматицар",(серија пд100 кпмада), за фирму 
Нумизматишар, Бепград, 2014. 
• Дизајн щтампаних и вежених врећица пд свиле за кутије за накит и антишки 
римски нпвац (серија пд 500 кпмада), за фирму Goldberg Brothers. 
• Дизајн лпгптипа за фирму Light Lab и Audio Lab и дизајн текстилних 
щтампаних прпмптивних мајци и кашкета, Hong Kong, 2010. 
• Дизајн серије пд 100 вежених мајци, кашкета, јакни, mouse pad-ova, за фирму 
Аudio light concept, Бепград, 2008. 
• Дизајн текстила тпрби, техника ситп щтампе на платну, уникатних ещарпи, марама и 
кравата, нарушени прпјекат за фирму Гпђевац Д.О.О, Бпгатић,2007. 
• Дизајн декпративнпг текстила за ентеријер фирме (завесе, јастуци и тафтпвани 
теписи), Investment house Ltd., Delaware, Wilmington, 2003. 
• Услужни дизајн за щтампу на ПВЦ кесама фирму, Godjevac Мaster group 
D.O.O, Щабац, пд 1999-2015. 
• Дизајн уникатних, рукпм сликаних, свилених ещарпи и марама за фирму Tampaks, 
Бепград, 1997. 
• Дизајн Щтампаних рекламних T- shirt и пплп мајци за фирме Панда и Plus Coo, 1996. 
Серија пд 20 тафтпваних тепиха, сваки у шетири кплпристишке варијанте за фирму у 
Ариљу,1996. 
• Серија пд 12 тафтпваних тепиха, сваки у шетири кплпристишке варијанте за фирму у 
Мипници, 1998. 
• Диплпмски рад щтампана декпративна тканина БПК, Бепград. 
• Уникатни тафтпвани теписи 90м2 за фирму ИФТА из Бепграда. 
• 102 илустрације за коигу, мпнпграфију „Сампникле врсте впћака Србије”, аутпра др Евица 
Мратинић и др Мпмшилп Кпјић, издаваш : Институт за истраживаоа у ппљппривреди. 
Бепград, 1998. 
• Илустрације за коигу „Здрава храна из прирпде” – сампниклп впће, др Евица 
Мратинић, издаваш Партенпн. 
• Илустрације за коигу „Вищоа”, др Евица Мратинић, издаваш Партенпн, Бепград, 2007. 
• Илустрације за коигу, мпнпграфију „Крущка”, др Евица Мратинић, издаваш Партенпн , 
Бепград, 2010. 
• Илустрације за коигу „Леска”, др Евица Мратинић, издаваш Партенпн, Бепград, 2014. 
• Илустрације за коигу „Бпрпвница и брусница ”, др Евица Мратинић, издаваш Партенпн, 
Бепград, 2015. 
• Илустрације за коигу „Бадем”, др Евица Мратинић, издаваш Партенпн, Бепград, 2012. 
• Илустрације за коигу, мпнпграфију „Дуоа ”, др Евица Мратинић, издаваш Партенпн, 
Бепград, 
• Илустрације за коигу мпнпграфију „Сампникле врсте впћака Црне Гпре”, др Евица 
Мратинић, издаваш Партенпн, Бепград, 2009. 
• Илустрације за плакат „The biological diversity of the Rosa L. Fruite spicies in the нatural 
ecosystems in FR Yugoslavia”, издаваш Партенпн , Бепград, 2000.  
• Илустрцације на сајту Сампникле врсте впћака Србије 
• Плакат за Српску кафану у Светпгпрскпј улици, Бепград. 
• Лпгптипи фирми и дизајн амбалаже фирми Панда и Plus-Co. 
• Дизајн амбалаже за бпмбпне карамеле прпизвпђаша Параћинка Параћин. 
У припреми: 
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• 2019. Штампаое серије коига, каталпга п везу са упутствима техника(мпји цртежи), у 
сарадои са Иренпм Филеки и Данијелкпм Радпванпвић. пбустављенп збпг кпрпна 
вируса! 
 
Остале активнпсти (чланствп у кпмисијама, птвараоа излпжби, гпстпваоа наТВ 
емисијма...) : 
• 2007. Гпст емисије Буди кап ја, ТВ Метрппплис. 
• 2007-2019. щеф пдсека (мпдула мпдни дизајн на ФУД-у , аутпр свих текстпва за сајт  на 
ФУДу са мпдула кпји впдим. 
• 2007-2020. Писац већине текстпва за каталпге и веб презентације смера, ушесник прпцеса 
акредитације вище пута. 
• 2015. - прпдекан за наставу на Мастер и Дпктпрским студијама Факултет за уметнпст и 
дизајн Чпн Незбит Универзитета у Бепграду, ванредни прпфеспр на смеру Мпдни дизајн за 
пснпвне и мастер студије. 
•  2008-2020. Ментпрствп за мастер радпве из пбласти текстила Мире Щилић, Mарије 
Стеванпвић, Ане Стеље, Ваое Ђпгп и Катарини Андрић.  
• 2008. Отварала излпжбу ппвпдпм 107. рпђендана етнпграфскпг музеја – Игра щарених 
нити, Пирптски ћилими, кустпса Марине Цветкпвић.  
• 2010. Шлан кпмисије за дпделу награде 19.-тпг Бијенала таписерије 2010. у Кпнаку 
Коегиое Љубице, Бепград. 
• 2011. Радипница Лепи, сащиј, защиј УК Парпбрпд, Бепград. 
• 2012. Презентација ФУД студената у пквиру радипнице Jeansomania на ревији мпдне 
агенције Click, Бепград. 
• 2014. Шлан кпмисије за дпделу награде међунарпдне излпжбе 5. Међунарпднп 
тријенале таписерије, Аула Мастер центра Нпвпсадскпг сајма, Нпви Сад. 
• 2015. Отварала и писала текст за каталпг излпжбе ппд називпм Мптив перја 
на текстилу, аутпра Мире Щилић, галерија ФОРМА, УПИДИВ, Нпви Сад, шији сам и ментпр 
била. 
• 2018. Светпсавска академија, сценски приказ п Св. Сави, 27.1.2018. Нарпднп ппзприщте 
Бепград, кпстимпграф представе. 
• 2019. Светпсавска академија, игрпказ Хвала щкпли,  27.1.2019. Нарпднп ппзприщте 
Бепград, кпстимпграф представе. 
• 2019. 20.3. Радипница веза за децу ОЩ “Михаилп Петрпвић Алас“ 
• 2019. ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ, 8.4.  Кпстимпграф вплпнтер за Бепградске старищане 
(Билп једнпм у Бепграду) кпји ушествују у дпбрптвпрнпм кпнцерту  пперске диве Нарпднпг 
ппзприщта, Јелене Савић, за прикупљаое прилпга за пбплеле пд паркинспнпве бплести, 
сцена Раща Плапвић. 
• 2019. Кпстимпграф вплпнтер за Бепградске старещане на снимаоу дпкументарнпг филма 
п старим лицима ппд радним називпм  Сами.  
• 2019. Шлан кпмисије за пдбрану дпктпрата Звпнкп Маркпвић. 
• 2019. Презентација старих текстилних техника у Манакпвпј кући ппвпдпм гпдина 
Манакпве куће. 
• 2019. Гпст емисије ТВ Пинк Ритам недеље у делу Креативни кутак 9. јула 2019.  
• 2019. 3.10. дп 17.10.прганизатпр излпжбе, ппставка радпва пплазника Щкпле 
традиципналнпг веза, Манакпва кућа, Бепград. 
• 2020. Гпстпваое на РТС1, јутраои прпграм, најава представе игрпказа у Нарпднпм 
ппзприщту. 
• 2020. Гпстпваое на РТС1, ппвпд представа у Нарпднпм ппзприщту. 
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• 2020. Светпсавска академија, игрпказ Св. Сава 27.1.2020. Нарпднп ппзприщте Бепград,  
кпстимпграф представе. 
• 2020. Дизајн рпкпвника сувенира, вез Наталија рптпнда, кпспвски бпжур, Здравац и 
Гпрпцвет, У ПРИПРЕМИ, пбустављенп збпг кпрпна вируса! 
• 2020. Дпнећу ти цвеће, припрема штампе коиге мпнпгрфскпг издаоа, У ПРИПРЕМИ са 
издавачем Еурпгиунтијем, пбустављенп збпг кпрпна вируса! 
 

 

 
 

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. Mod art , предаваш и 
демпнстратпр брпјних 
текстилних  техника,  пп 
ппзиву  

 Бепград, Паншићева бб  2009.- 2012.  

2. Accademia dell lusso 
предаваш пп ппзиву 

 Бепград, Булевар десппта 
Срефана 68ц 

2010. – 2012. 

3. Етнпграфски музеј, 
Манакпва кућа, предаваш и 
демпнстратпр старих ткашких 
рукпм рађених текстилних  
техника (ткаое на 
хпризпнталнпм и 
вертикалнпм разбпју, 
кпоићу, кружнп ткаое, 
ткаое на ткашкпј рещетци, 
ткаоена плпшицама, ткаое 
прстима ткаое перлицама, 
...) пп ппзиву накпм 
трпмесешне пбуке пплазници 
дпбијају сертификат ЕМ кпји 
се мпзе прпверити у ЕМ. Бепј 
пплазника прещап је 
трпцифрени брпј. 

 Бепград, Гаврила Принципа 5  1999. – 2011 

68



4. Етнпграфски музеј, 
Манакпва кућа, Осниваш 
Щкпле традиципналнпг веза,  
предаваш и демпнстратпр 
старих ткашких рукпм 
рађених текстилних  техника 
веза ( вез пп писму, пп брпју, 
стари кпспвски вез, кпспвски 
вез између два светска рата, 
веза на плетиву, вез 
перлицама и щљпкицама, 
златпвез и пбјащоеое 
крпјева традиципналних 
кпщуља, зубуна, дуванкеса, 
шещљара, тпрби,и других 
етнп пдевних или 
декпративних предмета). 
Припремљени цртежи за 
коигу п везу са упутствимаза 
рад. 

Бепград, Гаврила Принципа 5 Од 2019.  дп даљоег, 
ппсебан режим збпг 
кпрпна вируса 
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Извештај комисије 
(овај образац попуњавају чланови Комисије) 
 
 
 

• Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање мора садржати све 
тражене елементе за избор у звање, који морају бити образложени. Образложење се пише 
за све пријављене учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што је прописано: 
Законом о високом образовању  ,  
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету ,  
Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника 
Универзитета уметности у Београду,  
Статутом Факултета и другим општим актом Факултета. 

• Посебно се издваја образложење за кандидата кога комисија предлаже за избор и 
у њему се наводе разлози због којих се комисија опредељује за тог кандидата. 

• Образложење потписују сви чланови комисије. 
• Уколико члан комисије има различито мишљење, пише одвојено образложење. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац 3 
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1.Оцена резултата наставног рада кандидата  
     (даје се на основу података под I тачка 4. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• искуство у педагошком раду са студентима; 
• оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног 

периода; 
• резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 
• менторство на завршним радовима на свим нивоима студија); 
• учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 
• значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом;  
• оцена приступног предавања уколико је конкурсом захтевано. 

 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити резултате наставног рада кандидата од првог избора у 
наставничко звање 
         4.1. Кандидаткиња др ум. Вера Радовановић је била анагажована на Универзитету 
Мегатренд у Београду, Факултет за уметности и дизајн у звању доцента (2006 - 2011) а у звању 
ванредног професора (2011- 2021). Није доставила одлуке о избору па се не може утврдити 
ужа уметничка област. На истом факултету је обављала функцију шефа одсека Модни дизајн 
(2007 - 2021) а била је и продекан за наставу на мастер и докторским студијама (2015-2018).  
         На Факултету за уметност и дизајн у Београду, Универзитета Мегатренд , током 14 година 
рада, предавала је предмете: Дизајн текстила 1-8; Дизајн модног текстила 1 и 2; Увод у модни 
дизајн; Увод у савремено одевање; Обликовање материјала 1 и 2; Пројектовање одевних 
форми 1 и 2; Костимографија 1 и 2; Модни дизајн текстила 1 и 2 који су на основним и мастер 
академским студијама. 
         Била је предавач по позиву и другим високошколским установама: Француска висока 
школа за моду и модни менаџмент Mod’Art Београд, Mod'Art за модни дизајн у Београду 
(2009-2012), Италијанска школа за моду и дизајн Accademia dell Lusso, у Београду (2010-
2012). 
         4.2. Није доставила оцену педагошког рада добијену у студентским анкетама током 
протеклих изборних периода; 
         4.4. Била је ментор на мастер академским студијама 4 пута, од којих су три мастер рада 
студената одбрањена и један рад је у поступку одбране; члан Комисије за оцену и одбрану 
једног докторског уметничког пројекта. За ове наводе није доставила документацију. Била је 
члан 63 комисије за одбрану завршног рада на истом факултету у периоду од 2013 до 2020.  
 
 
2. Оцена резултата уметничког, односно научно-истраживачког рада  
       (даје се на основу података под I тачка 5 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 
 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити репрезентативне референце од значаја за избор у 
одговарајуће звање. 

         Др ум. Вера Радовановић завршила је Факултет примењених уметности у Београду, Одсек 
дизајн текстила 1996. године и стекла стручни назив дипломирани дизајнер текстила. 
Магистрирала је на истом факултету, област штампани текстил (1999), ментор мр Ивана 
Вељовић, ред.проф. Докторски уметнички пројекат из области Ликовних уметности одбранила 
је на Факултету за уметности и дизајн, Универзитет Мегатренд у Београду (2014), ментор 
Милош Шобајић, проф. емеритус. Статус самосталног уметника је имала од 1997. до 2006. и 

71



који је поново стекла априла 2021. године.  
        Већина навода у Обрасцу 2 није документована. Према наводима у Обрасцу 2 
кандидаткиње др ум. Вере Радовановић излагачка активност развија се од завршетка студија 
на уметничкој сцени. Можемо закључити да се бави педагошким радом, дизајном и 
уметношћу текстила, костимографијом, илустрацијом, графичким и модним дизајном и др. 
Штуру документацију прати Образац 2 који је попуњен без поштовања упутства за унос 
категорија, што је Комисији отежавало рад. Наводи да је своје радове представила на 57 
групних изложби у земљи и иностранству. Самостално је излагала своје радове 11 пута. 
          На Конкурс је поднела CD са фотографијама 7 радова, оне су лоше резолуције, малог 
формата и без каталошких података; како је прописано Одлуком о допуни и измени (03-28/2 
од 10.02.2021) Правилника о избору наставника и сарадника на ФПУ у Београду (03-28/7 од 
14.12.2020) члан 23а став 2. Подаци о радовима су реконструисани на основу назива фајла. 
Кандидаткиња Радовановић је приложила још један CD са PowerPoint презентацијом из које се 
могу мало боље сагледати радови. Конкурсна пријава садржи и портфолио са, само, овереним 
фотокопијама: диплома са сва три степена студија, диплому за најбољег студента школске 
1994/1995, фотокопију уговара о раду (2016-2021) и одлуку о избору за продекана за наставу 
на студијама другог и трећег степена на Универзитету Мегатренд.  
         Приложени радови на првом CD-у кандидаткиње Марковић су из периода 2017-2019. 
године и представљају разнородност поља њеног деловања. Стиче се утисак да кандидаткиња 
није посветила довољно пажње свом раду креирањем презентације (целина и детаљи) и 
увиђа да презентација не одражава квалитет радова. Услед недостатка каталошких података и 
због фотографија лошег квалитета нисмо у могућности да адекватно сагледамо и проценимо 
домете рада кандидаткиње.  
 
       Приложени радови: 

- „1esarpa-i sandale-vera-markjpgovic-2017.jpg”  - Ешарпа и сандале, 2017. 
- „2kosulja-38vel- hristov venac detalj vera markovic2019.jpg” – Детаљ веза „Христов венац” 

на кошуљи величине 38, 2019.  
- „3.vera -markovic-puzavice-2019.jpg” – Фотографија са поставке самосталне изложбе 

„Пузавице”, 2019. 
- „4.vera -markovic-puzavice2019.jpg” – Колаж фотографија радова са поставке самосталне 

изложбе „Пузавице”, 2019. 
- „5.ostavljeno nasledje200x300cm tapiserija-vera-markovic-2017.jpg” – Детаљ рада 

Остављено наслеђе, 200х300 цм, 2019. 
- „6.ogrtac_vera_markovic_2018..jpg”, Огртач, 2018. 
- „7.svetosavska-akademija-vera-markovic2018..jpg”, Фотографија костима са Светосавске 

академије, 2018.  
 

        Опус др ум. Вере Радовановић карактерише најчешће реалистички цртеж флоре, 
енциклопедијског типа, који спада у илустрацију, о чему сведоче и бројне публикације за које 
је урадила цртеже. Овај део опуса има додира са текстилом када поменуте цртеже 
делимично стилизује и у виду линијског веза аплицира на одевне предмете какве је 
представила на изложби Пузавице (2019). Њена вештина превођења различитих линијских 
вредности у вез је велика и има препознатљив рукопис и специфичну поетику. Приложена 
фотографија леђа женске кошуље је, највероватније, детаљ веза „Христов венац”, који 
припада овој групацији. Слична остварења, у виду цртежа и акварела је приказала и на 
самосталним изложбама Инспирисано природом (2020); La vie en rose (2014), Повратак 
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природи (2010), Самоникле воћне врсте Србије (2008) и Слатко од ружа (2005). 
          Помак у изразу и отклон од дословног реализма је приметан код изложбе Метаморфоза 
флоре која је део докторског уметничког пројекта. Стилизација и транспоновање флоре у 
текстилне форме аплициране на разне површине одише свежином и динамиком.  
          Од фотографија достављених радова треба поменути и рад Остављено наслеђе (2019). 
Нажалост на основу детаља рада не може се стећи реална слика о овом раду. 
 
      Излагање радова на Самосталним изложбама 11 референци: 

- Инспирисано природом, август, Дом културе Шабац, Шабац, 2020. 
- Пузавице, Галерија Народног музеја Крагујевац, Крагујевац, 2019. 
- Метаморфоза флоре - докторски уметнички пројекат, УК Пароброд, Београд, 2014. 
- La vie en Rose, Дом војске, Београд, 2014. 
- Повратак природи, Манакова кућа, Београд, 2010. 
- Самоникле врсте воћака Србије, Галерија Библиотеке шабачке, Шабац, 2008. 
- У тишини, Casa D’ Italia, Београд, 2006. 
- Слатко од ружа, Манакова кућа, Београд, 2005. 
- Унутрашњи вулкан, Галерија Палета, КЦ Београд, Београд, 2001. 
- Дубоко плаво, Градска галерија КЦ Пожега, Пожега,2000. 
- Била једном једна крила, магистарска изложба, Музеј примењене уметности, Београд, 

1999 
 

      Излагање радова на Групним изложбама 57 референце (пописане у Обрасцу 2, одељак 7)          
 
      Награде за стваралаштво 1 референци: 

- Плакета УЛУПУДС-а за стваралаштво у 2000. години 
 
      Комерцијалне реализације радова и пројекта из области текстила: 11 референци 

- Дизајн уникатних ешарпи (10) и марама (10), Антиквар, Београд, 2015. 
- Дизајн марама, ешарпи и текстилне галантерије (100), дигиталне штампе 

на свили и платну, Нумизматичар, Београд, 2014. 
- Дизајн штампаних и везених врећица од свиле за кутије за накит и антички 

римски новац (500), Goldberg Brother,????? 
- Дизајн штампаних промотивних мајци и качкета, Light Lab и Audio Lab, Hong Kong, 2010. 
- Дизајн везених мајци, качкета, јакни, mouse pad-ova (100), Аudio light concept, Београд, 

2008. 
- Дизајн текстилних торби, уникатних ешарпи, марама и кравата, техника сито штампе, 

Гођевац Д.О.О, Богатић,2007. 
- Дизајн декоративног текстила за ентеријер фирме (завесе, јастуци и тафтовани теписи), 

Investment house Ltd., Delaware, Wilmington, 2003. 
- Серија од 12 тафтованих тепиха, сваки у четири колористичке варијанте,  ????,Мионица, 

1998. 
- Дизајн уникатних, руком сликаних, свилених ешарпи и марама, Tampaks, Београд, 1997. 
- Дизајн штампаних рекламних T- shirt и поло мајци, Панда и Plus Coo, 1996.  
- Серија од 20 тафтованих тепиха, сваки у четири колористичке варијанте, ????, 

Ариље,1996. 
 

      Наводе кандидаткиње који се односе на изложбе студенских радова и награде за 
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студенски рад Комисија има у виду али се не сврставају у реперезантитивне референце. 
 
       Подвлачимо да др ум. Вера Радовановић није доставила документацију која подробније 
презентује њену излагачку активност на групним изложбама, реализована дизајнерска 
решења и сл.  
 
 
3. Оцена стручно-професионалног доприноса  
      (даје се на основу података под II тачка 6. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту, аутор/коаутор елабората или 
студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.; 

• учешће у раду жирија; 
• награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад; 
• и других садржаја прописаних општим актом факултета. 

 
        Код стручно професионалног доприноса кандидаткиња др ум. Вера Радовановић 
остварила је следеће референце: 
 
       Учешће у раду жирија: 2 референце 

- Члан Комисије за доделу награда 5. Међународног тријенала таписерије, Аула Мастер 
центра Новосадског сајма, Нови Сад, 2014. 

- Члан Комисије за доделу награде 19-тог Бијенала таписерије, Конак Књегиње Љубице, 
Београд, 2010. 

 
        Учешће на колонијама: 

- Атеље 61, Колонија таписериста, Петроварадин, 2002. 
- Дани египатске културе у Београду, Inter Continental, Београд, 1999. 
- Смедерево 98 - Покрет горана Србије, 1998. 
- Пут у обећану земљу, Лепенски вир, 1998. 

 
        Награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад већ су обрађене 
у поглављу 2 јер спадају у реперзентативне рефереце за ужу уметничку област Текстил. 
         
        Наводи нису адекватно документовани. 
 
 
4. Допринос академској и широј заједници  
      (даје се на основу података под II тачка 7 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно стручним 
организацијама, институцијама од јавног значаја, културним и научним институцијама и др; 

• ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе (учешће у раду 
стручних и управљачких тела факултета и универзитета). 

 
       Код доприноса академској и широј заједници кандидаткиња др ум. Вера Радовановић 
остварила је остварила: 2 референце 
       Др ум. Вера Радовановић је ангажована као експерт на пројекту „Нит традиције која нас 
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спаја” у оквиру програма RYCO (Regional Youth Cooperation Office) број ЦИП 2019-14745788-90, 
носилац пројекта Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар, 2021. 
        Рецензент је текста за часопис Реч, ТЕМА: Турска уметност штампе на текстилу, Issn 1821-
0686, E-issn 2683-4898 категорија М-52. 
 
      Предавања ван високошколске институције: 5 референци 

- Предавање Златовез, Етнографски музеј у Београду, Манакова кућа, Београд, 2020. 
- Предавање Омаж Мариану Фортинију, Музеј примењене уметности, Београд, 2018. 
- Интерактивно предавање и изложба Вез као уникатна дорада на текстилу, у оквиру 

циклуса предавања Факултета уметности и дизајна у јавности, Библиотека града, 
Београд, 2017. 

- Предавање Из Дупца у свет, Педагошки музеј, Београд, 2007. 
- Предавање  Савремени текстил у свету, Педагошки музеј, Београд, 2007. 

 
      Радионице: 4 референце 

- Радионица веза за децу ОШ “Михаило Петровић Алас“, Београд, 2019. 
- Радионица веза са темом Мотиви са пешкира, Дани Европске баштине, ????, 2019. 
- Радионица Традиционални вез (у срадњи са Данијелком Радовановић и Иреном 

Филеки), Манакова кућа, Београд, 2019. 
- Презентација старих текстилних техника, Манакова кућа, Београд, 2019. 

 
         Наводи нису адекватно документовани. 
 
 
5. Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-
истраживачким, односно институцијама културe или уметности у 
земљи и иностранству  
      (даје се на основу података под II тачка 8 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 
• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама. 
- Mod art,Београд, предавач и демонстратор бројних текстилних  техника,  по позиву, 

(2009-2012) 
- Accademia dell lusso, Београд,  предавач по позиву (2010-2012) 
- Етнографски музеј у Београду, Манакова кућа, предавач и демонстратор старих 

ткачких текстилних техника (1999-2011) 
- Етнографски музеј у Београду, Манакова кућа, оснивач школе традиционалног веза, 

предавач и демонстратор техника веза (2019-) 
 
        Наводи нису адекватно документовани. 
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1. Бипграфски ппдаци п кандидатима 
 (Пппуоава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Марија Лабудпвић Пантелић 

Местп и датум рпђеоa  Иваоица, 02.02.1981. 

Адреса  Митрппплита Мрапвића 13/3, Бепград 

Телефпн  064 264 3440 

E-mail адреса  marijalabudovic@gmail.com 

  
 
 
 

2. Ппдаци п шкплпваоу 
  

Оснпвне студије Факултет примеоених уметнпсти у Бепграду, смер Дизајн 
текстила (2002-2008) 

Мастер Диплпмирани дизајнер текстила пп прпписима кпји су важили 
дп ступаоа на снагу нпвпг Закпна п виспкпм пбразпваоу, щтп је 
еквивалентнп диплпми мастер  

Специјализација Приправнишки стаж у Музеју примеоене уметнпсти (2010-2011) 
Пплпжен струшни испит у Нарпднпм музеју у Бепграду 2011. 
гпдине за стицаое зваоа Кпнзерватпр текстила 

Магистратура   

Дпктпрат Студенткиоа дпктпрских академских студија на Факултету 
примеоених уметнпсти у Бепграду. Одпбрена тема ДИЈАЛОГ-
интермедијални пднпс текстила и фптпграфије (2015- ) 

Усаврщаваоа у земљи и 
инпстранству 

Training Course UNIT 5 – TEXTILES CONSERVATION COURSE, 
implemented by the Instituto Superiore per la Conservazione ed il 
Restauro 

Страни  језици  Енглески 

 
 

Образац 2 
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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.     

      

 
 
 
 
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 текстила Музеј примеоене уметнпсти у Бепграду  Од 2010- 

2.Кпнзерватпр текстила Атеље за сликаое на текстилу БАСТЕТ у 
Бепграду, Марија Лабудпвић ПР 

 2012-2013. 

3.Кпнзерватпр текстила Централни институт за кпнзервацију у 
Бепграду 

 2012. 

4.Кпнзерватпр текстила К.О.Т.О. д.п.п  2012-2013. 

5. Наставник на предмету 
Обликпваое текстила 

Шкпла за дизајн, Крупаоска 3, Бепград 2010 
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6. Наставник ликпвне 
културе 

ОШ Јпван Ппппвић, Маријане Грегпран 
62, Бепград 

2009 

7.Сарадник Марије Сараз 
Такаш на курсу Сликаое на 
свили 

„Ђурп Салај“ АД 2009. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
  
  
  
  

4.2. 

4.3. 
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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 

Сампсталне излпжбе   

1.PROCESSING   Дпм културе Иваоица  21.-28.јун 2019. 

2.Прпстпрне варијације  Културни центар Нпви Сад  19.март-01.април 2019. 

3.FONS VIVUS  Градска галерија Ариље  Јун 2015. 

4. FONS VIVUS  Дпм културе Иваоица  15.-25. април 2015. 

5. FONS VIVUS  Галерија Сингидунум  2014. 

6.Марија Лабудпвић и Ивана 
Бугаринпвић 

 Дпм културе Студентски град  03.-15.јун.2010. 

7.Цртежи и таписерије  Галерија нарпднпг 
Универзитета Враое 

 Јун 2009. 

79



8.Таписерије  Галeрија „Савременик“, 
POSEYDON 

 Jul 2008. 

9.Art in textile  Диплпматски клуб  2007. 

Групне излпжбе   

10.Летои салпн скулптуре, 
Излпжба вајара/ки Србије 
2020 

 Уметнишки павиљпн Цвијета 
Зузпрић 

 05.септембар-05.пктпбар 
2020. 

11.Portrait2020  Czong Institute for Contemporary 
Art (CICA museum), Korea 

 22.јануар-09.фебруар 2020. 

12.Летои салпн скулптуре, 
Излпжба вајара/ки Србије 
2019 

 Уметнишки павиљпн Цвијета 
Зузпрић 

 22.јун-21.јул 2019 

13. Летои салпн скулптуре, 
Излпжба вајара/ки Србије 
2019 

 Нарпдни музеј Паншевп  23.јул-10.август 2019. 

14.Нестали  Културни центар Бепград  2018. 

15.Нестали 
  

 Академија примеоених 
уметнпсти Ријека, Хрватска 

 2018. 

16.Фестивал краткпг филма 
„Седам светских шула“ 

Артгет, Културни центар Бепград 2016. 

17. Идентитет-Емигрант Галерија Фрида, Бепград 2016. 

18. Moments PH21 Gallery, Budapest, Hungary 2016. 

19. BLACK BOX/ Кплективна 
уметнишка инсталација 

Миксер фестивал 2016. 

20. BLACK BOX/ Кплективна 
уметнишка инсталација 

Галерија Hub 2015. 

21.РЕАНИМАЦИЈА Фабрика,Студентски културни 
центар Нпви Сад 

2014. 

22.Дебрша, ликпвна кплпнија Охрид, Македпнија 2013. 

23.Онај щтп га тражимп-тује! Хпл дпма културе Иваоица 2012. 

24.Нпћ птвпрених атељеа Рпбна кућа Бепград 2012. 

25.Експериментпм дп... СУЛУЈ, Бепград 2011. 

26.Нпвпгпдищои Art market Кућа Краља Петра, Бепград 2011. 

27.Мајска излпжба УЛУПУДС-а, 
Креативна кпщница 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2011. 

28.Мали фпрмат Галерија Сингидунум, Бепград 2010. 
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29.IVТријенале таписерије Атеље 61, Нпви Сад 2010. 

30.XIX Бијенале таписерије-
Умрежаваое 

Кпнак кнегиое Љубице, Бепград 2010. 

31.Излпжба нпвппримљених 
шлавпва УЛУПУДС-а 

СУЛУЈ, Бепград 2009. 

32.Излпжба скулптура 
TERRATORIJA09 

Ада Циганлија, Бепград 2009. 

33. Излпжба скулптура 
TERRATORIJA09 

Рпбна кућа Бепград 2009. 

34. Експериментпм дп... СУЛУЈ,Бепград 2009. 

35. Кпмппзиција, стална 
ппставка скулптура на 
птвпренпм, TERRATORIJA08 

Културни центар Обренпвац 2008. 

36. Излпжба скулптура 
TERRATORIJA08 

Галерија ФЛУ, Бепград 2008. 

37. Излпжба скулптура на 
птвпренпм TERRATORIJA08 

Трг републике, Бепград 2008. 

38. Излпжба студената 
ппвпдпм 60 гпдина пд 
псниваоа Факултета 
примеоених уметнпсти  

Магацин Краљевића Марка, 
Бепград 

2008. 

39. Сајам намещтаја, Излпжба 
Факултета примеоених 
уметнпсти 

Бепградски сајам 2008. 

40. XIVБијенале студентскпг 
цртежа Србије 

Дпм културе Студентски град, 
Бепград 

2007. 

41. Идејнп рещеое 
рекпнструкције и адаптације 
центра „Фпнтана“ 

Хпл Анекса зграде Опщтине 
Нпви Бепград 

2007. 

42. Дани дизајна Магацин Краљевића Марка, 
Бепград 

2007. 

43. Прпгресивне наде2, нКА Магацин Краљевића Марка и 
Галерија Хапс, Бепград 

2007. 

44. Уметнишка радипница2, 
нКА 

Магацин Краљевића Марка, 
Бепград 

2007. 

45. Излпжба Real Presence07 Магацин Краљевића Марка, 
Бепград 

2007. 

46. Бепград град будућнпсти Бепградски сајам 2006. 

47. Прплећни HYPO-ALPE-
ADRIA FASHION 
WEEK,студентска излпжба 
мпдних детаља 

Интеркпнтинентал, Бепград 2005. 
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48. Излпжба Real Presence04 Музеј 25.мај, Бепград 2004. 

Уметничке радипнице и 
ликпвне кплпније 

  

49. Дебрша, међунарпдна 
ликпвна кплпнија у 
прганизацији Владе Републике 
Македпније 

Охрид, Македпнија 2013. 

50. Прпјекат TERRATORIJA 
Белеф '09. На међунарпднпм 
ликпвнпм симппзијуму 

Кикинда 2009. 

51. Прпјекат TERRATORIJA 
Белеф '08. На међунарпднпм 
ликпвнпм симппзијуму 

Кикинда 2008. 

52. Real Presence, 
међунарпдна, мултимедијална 
уметнишка радипница 

Магацин Краљевића Марка, 
Бепград 

2007. 

53. Студентске радипнице у 
пквиру Октппуса-
тријеналапрпщирених медија 

Архитектпнски факултет, 
Бепград 

2007. 

54. Трщић, међунарпдна, 
мултимедијална ликпвна 
кплпнија 

Трщић, Лпзница 2006 

55. Текстил кап кпмуникација-
инпвација и традиција, Друга 
еврпрегипнална кпнференција 
DANUBIUS DESIGN 

Факултет примеоених 
уметнпсти у Бепграду 

2005. 

56. Real Presence, 
међунарпдна, мултимедијална 
уметнишка радипница 

Музеј 25.мај, Бепград 2004. 

Кпнзервација текстила   

57. Кпнзервација Епитрахиља, 
сигн.47  
из Ризнице манастира 
Студенице 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2020. 

58. Кпнзервација текстилних 
предмета из Етнпграфске 
збирке Нарпднпг музеја Враое 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2020. 

59. Кпнзервација две пдежде 
за Кип Пращкпг Малпг Исуса 
из ризнице Римпкатплишке 
катедрале 

Римпкатплишка катедрала, 
Зреоанин 

2020. 

60.Кпнзервација предмета за 
излпжбу „Мпда у мпдернпј 
Србији“ 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2019. 

82



61.Кпнзервација таписерија за 
излпжбу таписерија Милице 
Зпрић „Синтеза наслеђа и 
мпдернизма“ 

Сппмен збирка Павла 
Бељанскпг 

2019. 

62.Кпнзервација и припрема 
предмета за излагаое на 
излпжби „Духпвнп и културнп 
наслеђе манастира Студенице, 
древнпст, ппстпјанпст, 
савременпст“ 

Галерија САНУ, Бепград 2019. 

63.Деп тима кпји је радип на 
кпнзервацији Плащтанице 
Антпнија Хераклијскпг из 
Ризнице манастира Студенице 

Нарпдни музеј у Бепграду 2019. 

64.Кпнзервација предмета пд 
текстила из Ризнице 
манастира Студенице 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2019. 

65.Кпнзервација и припрема 
предмета за излагаое на 
излпжби „Дпајени ФПУ“ 

Галерија РТС-а, Бепград 2018. 

66.Кпнзервација предмета за 
Аквизиције 2011-2015, Кустпси 
су изабрали 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2016. 

67.Кпнзервација предмета за 
излпжбу „И пре и ппсле и 
сада“, Чедпмир Васић 

Истпријски музеј у Бепграду 2016. 

68. Припрема и ппставка 
предмета на излпжби 
„Тащнице“, Музеја примеоене 
уметнпсти 

Нарпдни музеј Паншевп 2016. 

69.Кпнзервација предмета пд 
текстила за излпжбу „Стплице-
векпви трајаоа“ 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2016. 

70. Кпнзервација предмета за 
излпжбу „Освежаваое 
мемприје“ 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2013-2014. 

71.Кпнзервација и 
фптпграфисаое предмета за 
излпжбу „Ципеле-традиција и 
мпда“ из кплекције МПУ 

Музеј у Пријеппљу 2014. 

72.Кпнзервација 117 предмета 
за Сппмен пбележје „Сремски 
фрпнт“, предлпг сталне 
ппставке 

Сппмен пбележје Сремски 
фрпнт 

2013. 

73.Кпнзервација предмета, 
фптпграфисаое и припрема за 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2013. 
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каталпг, за излпжбу „Ах, те 
ципеле“ 

74.Кпнзервација предмета за 
излпжбу „Кутија, кутијица“ 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2012-2013. 

75.Кпнзервација предмета за 
излпжбу „Примеоена 
уметнпст и Бепград 1918-1941“ 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2011. 

76. Кпнзервација предмета за 
излпжбу „Веншане хаљине у 
Србији“ 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2011. 

77. Кпнзервација предмета за 
излпжбу „50 гпдина Атељеа 
61“ 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2011. 

78. Припрема предмета за 
пптребе излагаоа на излпжби 
Икпна-српска духпвна и 
истпријска слика 

Галерија САНУ, Бепград 2011. 

79. Кпнзервација предмета за 
излпжбу „Нпвп у кплекцијама 
Аквизиције 2001-2010 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2010. 

80.Кпнзервација предмета за 
излпжбу „Сигнум“ 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2010. 

81.Кпнзервација предмета из 
Одсека за савремену 
примеоену уметнпст и дизајн 
и Одсека за текстил и кпстим 
Музеја примеоене уметнпсти 
у Бепграду 

Музеј примеоене уметнпсти у 
Бепграду 

2010.- 

  
 
 
 
 
 
 

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 
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1.Члан жирија на Дешјем 
пктпбарскпм салпну 

 Музеј примеоене 
уметнпсти у Бепграду 

 2020. 

2. Сарадник на ппслпвима 
кпнзервације предмета пд 
текстила из фпнда Нарпднпг 
музеја Враое. Ангажпваое 
сарадника и прганизација 
ппслпва на кпнзервацији. 

Нарпдни музеј Враое 2020. 

3. Сарадник на кпнзервацији 
Плащтанице Антпнија 
Хераклијскпг из Ризнице 
манастира Студенице 

Нарпдни музеј у Бепграду 2019. 

3. Члан кпмисије за надзпр 
кпнзервације предмета пд 
текстила из Ризнице 
манастира Студенице 

Нпсилац прпјекта: Нарпдни 
музеј Краљевп 
Кпмисију фпрмиралп 
Министарствп културе и 
инфпрмисаоа Републике 
Србије 

2013-2019. 

4.Рукпвпдилац прпјекта 
кпнзервације 15 предмета пд 
текстила из Ризнице 
манастира Студенице. 

Музеј примеоене уметнпсти 
и Етнпграфски музеј у 
Бепграду 

2019. 

5. Откуп 3 рада пдлукпм 
Министарства културе и 
инфпрмисаоа п 
финансираоу прпјеката из 
пбласти савременпг 
стваралащтва (2017) 

Министарствп културе и 
инфпрмисаоа Републике 
Србије 

2017. 

6.Члан кпмисије за врщеое 
надзпра над радпм 
Етнпграфскпг музеја у 
Бепграду-устанпве културе пд 
наципналнпг знашаја 

Пп рещеоу Министарства 
културе и инфпрмисаоа 
Републике Србије 

2016. 

7. Преглед  и израда 
кпнзерватпрскпг извещтаја п 
стаоу предмета из фпнда 
Музеја Никпле Тесле пред 
излпжбу у Мадриду. 

Музеј Никпла Тесла 2014. 

8. Сарадник на кпнзервацији 
предмета са Сппмен пбележја 
Сремски фрпнт. Задужена за 
ппслпве кпнзервације 
предмета пд текстила, радпве 
на извпђеоу сталне ппставке 
и израде предлпга мере 
защтите. 

Сппмен пбележје Сремски 
фрпнт 
Нпсилац прпјекта Завпд за 
защтиту сппменика Сремска 
Митрпвица 

2012-2013. 
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9. Члан савета Галерије Дпма 
културе у Иваоици 

Иваоица 2010. 

10.Члан УЛУПУДС-а Бепград 2009. 

11. Награда Фпнд Ива 
Вриоанин 

Факултет примеоених 
уметнпсти у Бепграду 

2007. 

 

  

 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). 

 
1. Рецензент Збпрника 16/2020, Музеј примеоене уметнпсти у Бепграду (2020) 

2. Представник УЛУПУДС-а на дпдели награда на Дешјем пктпбарскпм салпну у Музеју 
примеоене уметнпсти у Бепграду (2020) 

3. Презентација апстракта рада „Упптреба вибрација у пбликпваоу визуелнпг дела“, 
Smart Art кпнференција у прганизацији Факултета примеоених уметнпсти (2019) 

4. Сарадник на кпнзервацији Плащтанице Антпнија Хераклијскпг, из ризнице манастира 
Студенице, Нарпдни музеј у Бепграду (2019) 

5. Кпнзервација 13 текстилних предмета из ризнице манастира Студеница. (2019) 

6. Преглед и прпцена стаоа предмета пд текстила из Музеја Никпла Тесла у Бепграду, 
пдабраних за представљаое на излпжби у Мадриду, у прганизацији Музеја Никпле 
Тесле и щпанске фпндације „Телефпника“(2014) 

7. Кпнзервација 117 предмета из збирке Сппмен пбележја Сремски фрпнт из Шида у 
сарадои са Завпдпм за защтиту сппменика Сремска Митрпвица и фирмпм К.О.Т.О. 
Рад на ппстављаоу сталне ппставке и предлпг мера защтите. 

8. Преглед стаоа предмета преузимаое, прганизација дезинсекције и шуваоа 
таписерија Факултета примеоених уметнпсти (извещтај п раду 2013) 

9. Представљаое рада Лабпратприје за кпнзервацију текстила Музеја примеоене 
уметнпсти у Бепграду, студентима прпфеспрке Вищое Кесић, Факултета мпднпг 
дизајна у Бепграду-Mod’art, смер Мпдни меначмент (02.04.2013.) 

10. Представљаое рада Лабпратприје за кпнзервацију текстила Музеја примеоене 
уметнпсти у Бепграду, студентима прпфеспрке Маје Студен, Факултет примеоених 
уметнпсти у Бепграду (08.04.2013.) 

11. Струшни рад „Кпнзервација веншане хаљине из збирке Музеја примеоене уметнпсти 
у Бепграду“, Збпрник МПУ 08/2012 УДК 745.52.025.3(497.11) ИД 195697676 (2012) 

12. Члан савета Галерије Дпма културе у Иваоици 

13. Члан УЛУПУДС-а пд 2009. 
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14. Одпбрен статус Сампсталнпг уметника 2010. 

 

 
 

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.Нарпдни музеј Враое Бепград 2020 

2.Нарпдни музеј Краљевп Бепград  2013- 

3.Министарствп културе 
Републике Србије 

Бепград 2013-2020 

4. Завпд за защтиту 
сппменика Сремска 
Митрпвица 

Бепград, Шид 2012-2013 

5. Истпријски музеј Бепград 2016 

6. Дпм културе у Иваоици Иваоица 2010 

7. Сппмен пбележје Сремски 
фрпнт 

Шид, Бепград 2012-2013 

8. Централни институт за 
кпнзервацију у Бепграду 

Бепград 2012 

9. Нарпдни музеј у Бепграду Бепград 2020 

10. УЛУПУДС Бепград 2020 

11. Манастир Студеница Студеница, Бепград 2013- 

12. Музеј СПЦ Бепград 2020 

13. Музеј Никпла Тесла Бепград 2014 
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Извештај комисије 
(овај образац попуњавају чланови Комисије) 
 
 
 

• Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање мора садржати све 
тражене елементе за избор у звање, који морају бити образложени. Образложење се пише 
за све пријављене учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што је прописано: 
Законом о високом образовању  ,  
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету ,  
Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника 
Универзитета уметности у Београду,  
Статутом Факултета и другим општим актом Факултета. 

• Посебно се издваја образложење за кандидата кога комисија предлаже за избор и 
у њему се наводе разлози због којих се комисија опредељује за тог кандидата. 

• Образложење потписују сви чланови комисије. 
• Уколико члан комисије има различито мишљење, пише одвојено образложење. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац 3 
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1.Оцена резултата наставног рада кандидата  
     (даје се на основу података под I тачка 4. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

• искуство у педагошком раду са студентима; 
• оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног 

периода; 
• резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 
• менторство на завршним радовима на свим нивоима студија); 
• учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 
• значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом;  
• оцена приступног предавања уколико је конкурсом захтевано. 

 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити резултате наставног рада кандидата од првог избора у 
наставничко звање 
 
 
        Кандидаткиња Марија Лабудовић Пантелић нема наставно, педагошко, искуство у раду са 
студентима те је у складу са Минималним условима за избор у звање наставника и сарадника 
у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких наука и у пољу техничко-технолошких 
наука на Факултету примењених уметности у Београду (број: 03-28/2 од 15.03.2016), Изменама 
и допунама Минималних услова за избор у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у 
пољу друштвено-хуманистичких наука и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету 
примењених уметности у Београду (број: 03-28/2-2 од 27.09.2016. године, број: 03-28/7-1 од 
16.11. 2017. године и број: 03-28/3-1 од 01.03.2018. године и члана 1. став 1. и члана 4. 
Правилника о извођењу приступног предавања (број: 03-28/6 од 16.11.2016. године) позвана 
да одржи приступно предавање. 
         Приступно предавање на тему „Проблеми тумачења текстила на акварелима Николе 
Арсеновића” је одржала дана 16.06.2021. године. Комисија је приступно предавање 
кандидаткиње Марије Лабудовић Пантелић оценила просечном оценом 9,66 (девет, шездесет 
и шест). 
 
2. Оцена резултата уметничког, односно научно-истраживачког рада  
       (даје се на основу података под I тачка 5 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 
 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити репрезентативне референце од значаја за избор у 
одговарајуће звање. 

 
       Марија Лабудовић Пантелић завршила је Факултет примењених уметности у Београду, 
Одсек дизајн текстила 2008. године и стекла стручни назив дипломирани дизајнер текстила. 
Усавршавала се на CIK-ISCR Belgrade Textile Conservation Training Course у Београду у периоду 
04.04 - 03.06.2011. године и у Музеју примењених уметности у Београду (2010-2011). Након 
тога стекла је стручно звање конзерватор текстила. Студент је треће године докторских 
студија на Факултету примењених уметности у Београду, студијски програм Примењена 
уметност и дизајн и одобрена јој је тема докторског уметничког пројекта „ДИЈАЛОГ – 
интермедијални однос текстила и фотографије“, ментор др Оливера Нинчић, ред.проф. 
Запослена је у Музеју примењене уметности у Београду као конзерватор текстила од 2010. 
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године. 
       Излагачка активност Марије Лабудовић Пантелић развија се још током студија на 
уметничкој сцени. Своје радове је представила на 29 групних изложби у земљи и 
иностранству. Самостално је излагала своје радове 9 пута. Као конзерватор текстила има 
обиман портфолио самосталних и тимских радова за матичну институцију и друге установе 
културе. 
       На Конкурс је поднела CD са портфолиом у дигиталном облику са фотографијама 9 (девет) 
радова - целина и фото документацију за 6 текстилних предмета са конзерваторским 
третманом из конзерваторског портфолија. Марија Лабудовић Пантелић медиј текстил 
третира слободно и на себи својствен начин. Њени радови представљају спој различитих 
медија али увек са премисом на изражајне могућности текстила. Радове карактерише 
просторност и динамика, коју постиже употребом неконвенционалних материјала, светла као 
и пројекцијама фотографије и видеа. Конкурсна пријава садржи и четири портфолиa А4 
формата са пратећом документацијом оригиналима и фотокопијама доказа о испуњености 
референци из обавезних и изборних елемената за ужу уметничку област Текстил. 
          У „најкласичнија” остварења уметности текстила у оквиру портфолија кандидаткиње 
спадају радови из циклуса Таписерије (2005-2010), Conseqences (2019) и Untitled (2021). 
Таписерије су добро документоване фотографијама (целина, детаљи), са којих се види да у 
њиховој аперанцији учествује и „цртеж-сенка“ настала посредством спољашњег извора 
светла. Ради се о радовима мањег формата који су израђени од поцинковане жице, металне 
мреже, лима и других металних предмета. Техником повезивања и прошивања настају 
асамблажи, композиције геометријског карактера са метафорички унетом структуром тканине. 
Сви радови из ове групе су истраживања текстилних поступака уз употребу доминанто 
металних елемената. Марија Лабудовић Пантелић не престаје да експериментише са 
материјалима о чему сведоче и радови из серије Untitled за чију израду користи гуму и 
огледала. Користећи ткање, употребом најједноставнијег преплетаја – платна и нетекстилних 
материјала преиспитује просторне односе и структуру текстила. Conseqences је крстаста 
инсталација већих димензија коју гради од индустријских текстилних материјала. Динамика је 
постигнута постављањем слојева тканине који су благо смакнути у односу на осе симетрије.  
           Другу групу чине радови проистекли из интермедијалног односа текстила и фотографије. 
Користећи потенцијале ова два медија и њихово садејство створена је окосница радова који 
припадају серијама Fons Vivus (2014-2016), She disappeared into the trees (2015) и Просторне 
варијације (2019). Fons Vivus инсталација представља видео пројекција вибрантних 
фотографија љуског тела, плаве гаме, кроз више слојева транспарентне тканине која уводи 
посматрача у свет асоцијативних појава и даје му могућност учитавања личних садржаја. 
Радови из серије Fons Vivus премијерно су представљени на истоименој самосталној изложби 
(Галерија Сингидунум, Београд 2014) и чини окосницу друге две самосталне изложбе (2015). 
        Радови из серија She disappeared into the trees и Просторне варијације представљају 
серије дигитално штампаних паноа чији садржај чине фото записи пројекција фотографија на 
слободне нити и људско тело у простору. Бележени су аналогном камером. Циљ је да се 
истакну специфичности текстилног медија као апсорбујућег, вибрантног и акустичног средства. 
Контекстуално имплементира фотографски запис на његову површину настојећи да чулно 
уведе посматрача у свој рад. 
         Засебну целину представља вишемедијска интерактивна инсталација Processing (2019). 
Реч је о пројекцији рачунарски процесираног сигнала на слојеве текстила, снимака публике у 
реалном времену. Програмирани едитор реалну животну сцену претвара у текстуално-
визуелно програмско окружење.  
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         Кандидаткиња је у домену Оцена уметничког рада остварила следеће репрезентативне 
референце за ужу уметничку област Текстил: 
 
      Излагање радова на Самосталним изложбама 9 референци: 

- „Processing“, Дом културе Ивањица, Ивањица, 2019. 
- „Просторне варијације“, Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2019. 
- „Fons Vivus“, Градска галерија, Ариље, 2015. 
- „Fons Vivus“, Дом културе, Ивањица, 2015.  
- „Fons Vivus“, Галерија Сингидунум, Београд 2014. 
- „Марија Лабудовић и Ивана Бугариновић“, Галерија Дома културе Студенски град, 
Београд, 2010. 
- „Цртеж и таписерија“, Галерија Народног универзитета, Врање, 2009. 
- „Изложба таписерија Марије Лабудовић“, Галерија Савременик, Посејдон, Београд,2008. 
- „Art in Textile“, Дипломатски клуб, Београд, 2007. 

 
       Излагање радова на Групним  изложбама 29 референце (пописане у Обрасцу 2)          
 
       Наводе кандидаткиње који се односе на изложбе студенских радова и награде за 
студенски рад Комисија има у виду али се не сврставају у реперезантитивне референце. 
 
        На основу поднетих радова и документације Комисија констатује да кандидаткиња Марија 
Лабудовић у свом уметничком раду показује сублимирану ликовност и широко поље 
усавршавања и да се ради о посвећеном и перспективном аутору.  
 
 
3. Оцена стручно-професионалног доприноса  
      (даје се на основу података под II тачка 6. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту, аутор/коаутор елабората или 
студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.; 

• учешће у раду жирија; 
• награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад; 
• и других садржаја прописаних општим актом факултета. 

 
 
       Код стручно професионалног доприноса кандидаткиња Марија Пантелић Лабудовић 
остварила је следеће референце: 

 
       Самостални конзерваторски радови текстилних предмета, носилац пројекта: 22 
референце од којих се посебно издвајају: 

 
- Конзервација Епитрахиља, сигн.47 из Ризнице манастира Студенице, Музеј примењене 

уметности у Београду,2020. 
- Конзервација две одежде за Кип Прашког Малог Исуса из ризнице Римокатоличке 

катедрале, Римокатоличка катедрала, Зрењанин, 2020. 
- Конзервација таписерија за изложбу таписерија Милице Зорић „Синтеза наслеђа и 

модернизма“, Спомен збирка Павла Бељанског, 2019. 
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- Конзервација и припрема предмета за излагање на изложби „Духовно и културно 
наслеђе манастира Студенице, древност, постојаност, савременост“, Галерија САНУ, 
Београд, 2019. 

- Конзервација и припрема предмета за излагање на изложби „Доајени ФПУ“, Галерија 
РТС-а, Београд, 2018. 

- Конзервација 117 предмета за Спомен обележје „Сремски фронт“, предлог сталне 
поставке, Спомен обележје Сремски фронт, 2013. 

- Конзервација предмета за изложбу „Примењена уметност и Београд 1918-1941“, Музеј 
примењене уметности у Београду,2011. 

- Конзервација предмета за изложбу „Венчане хаљине у Србији“, Музеј примењене 
уметности у Београду,2011. 
 

       Групни конзерваторски радови и надзор над конзервацијом текстилних предмета, 
учесник на пројекту: 6 референци 

 
- Сарадник на пословима конзервације предмета од текстила из фонда Народног музеја 

Врање. Ангажовање сарадника и организација послова на конзервацији, Народни музеј 
Врање, 2020. 

- Руководилац пројекта конзервације 15 предмета од текстила из Ризнице манастира 
Студенице, Музеј примењене уметности у Београду и Етнографски музеј у Београду, 
2019. 

- Сарадник на конзервацији Плаштанице Антонија Хераклијског из Ризнице манастира 
Студенице, Народни музеј у Београду, 2019. 

- Члан комисије за надзор и сарадник на пројекту: Конзервација и чишћење предмета из 
ризнице Манастира Студеница, Народни музеј Краљево, 2013-2019.  

- Члан комисије за вршење надзора над радом Етнографског музеја у Београду – 
Установе културе од националног значаја, 2016. 

- Преглед и процена стања предмета од текстила из Музеја Николе Тесле у Београду , 
одабраних за представљање на изложби у Мадриду, у организацији Музеја Николе 
Тесле и шпанске фондације „Телефоника“, 2014. 

- Сарадник на пројекту Конзервација предмета са Спомен обележја Сремски фронт, 
Спомен обележје Сремски фронт, Носилац пројекта Завод за заштиту споменика 
Сремска Митровица, 2012-2013. 
 

       Учешће у раду жирија, 1 референца 
 

- Члан жирија на Дечјем октобарском салону, Музеј примењене уметности у Београду, 
2020. 

 
 Учешће на колонијама: 6 референци 
 
- Дебрча, међународна ликовна колонија у организацији Владе Републике Македоније, 

Охрид, Македонија, 2013.  
- Међународни ликовни симпозијум Пројекат TERRATORIJA Белеф '09, Кикинда, 2009. 
- Међународни ликовни симпозијум Пројекат TERRATORIJA Белеф '08, Кикинда, 2008. 
- Међународна мултимедијална уметничка радионица Real Presence, Магацин 

Краљевића Марка, Београд, 2007. 
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- Међународна мултимедијална ликовна колонија Тршић, Лозница, 2006.  
- Међународна мултимедијална уметничка радионица Real Presence, Музеј 25. мај, 

Београд, 2004. 
 
 Радови у колекцијама, 1 референце 
 
- Откуп 3 рада одлуком Министарства културе и информисања о финансирању пројеката 

из области савременог стваралаштва, Министарство културе и информисања Републике 
Србије (2017). 

 
Публиковање стручног рада, 1 референца 
- Стручни рад „Конзервација венчане хаљине из збирке Музеја примењене уметности у 

Београду“, Зборник МПУ 08/2012 УДК 745.52.025.3(497.11) ИД 195697676 (2012) 

 

 
4. Допринос академској и широј заједници  
      (даје се на основу података под II тачка 7 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно стручним 
организацијама, институцијама од јавног значаја, културним и научним институцијама и др; 

• ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе (учешће у раду 
стручних и управљачких тела факултета и универзитета). 
 

      Код доприноса академској и широј заједници кандидаткиња Марија Пантелић 
Лабудовић остварила је: 8 референци 
 

- Рецензент Зборника 16/2020, Музеј примењене уметности у Београду (2020) 
- Презентација рада „Употреба вибрација у обликовању визуелног дела“, Smart Art 

конференција у организацији Факултета примењених уметности (2019) 
- Представљање рада Лабораторије за конзервацију текстила Музеја примењене 

уметности у Београду, студентима професорке Вишње Кесић, Факултета модног дизајна 
у Београду-Mod’art, смер Модни менаџмент (02.04.2013.) 

- Представљање рада Лабораторије за конзервацију текстила Музеја примењене 
уметности у Београду, студентима професорке Маје Студен, Факултет примењених 
уметности у Београду (08.04.2013.) 

- Преглед стања предмета, преузимање, организација дезинсекције и чувања таписерија 
Факултета примењених уметности (извештај о раду 2013) 

- Члан савета Галерије Дома културе у Ивањици.  
- Члан УЛУПУДС-а од 2009. године  
- Одобрен статус Самосталног уметника, 2010. године  

 
 
5. Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-
истраживачким, односно институцијама културе или уметности у 
земљи и иностранству  
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      (даје се на основу података под II тачка 8 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 
500 речи по кандидату) 

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 
• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама. 

          Кандидаткиња Марија Лабудовић Пантелић је током свог професионалног ангажмана 
остварила бројне сарадње са домаћим институцијама културе: 11 референци 

- Народни музеј Врање 
- Народни музеј Краљево 
- Завод за заштиту споменика Сремска Митровица 
- Историјски музеј Србије, Београд 
- Дом културе у Ивањици, Ивањица 
- Спомен обележје Сремски фронт, Шид 
- Централни институт за конзервацију у Београду 
- Народни музеј у Београду 
- Манастир Студеница 
- Музеј Српске православне цркве, Београд 
- Музеј Николе Тесле; Београд 

 
6. Закључак са предлогом за једног кандидата  
       (до 500 речи укупно) 
1. Испуњени обавезни услови 
2. Испуњени изборни услови (најмање 2 од 3) 
      На Конкурс Универзитета уметности у Београду, Факултет примењених уметности у 
Београду за једног наставника у звању доцента за ужу уметничку област Текстил објављен 28. 
априла 2021. године, објављеног у часопису „Послови” јавило се четворо кандидата: мр 
Драгана Илић, Марија Лабудовић Пантелић, Арпад Пулаи и др ум. Вера Радовановић. Сво 
четворо кандидата испуњавају формално правне критеријуме прописане Конкурсом. 
      На основу увида у Конкурсну документацију свих кандидата Комисија сматра да се 
кандидаткиња Марија Лабудовић Пантелић издваја својим оствареним резултатима, а 
имајући у виду потребе за реализацијом наставе на студијском програму дизајн, модул 
Текстил као и планове Одсека текстил за развој наставе и ширење компетенције студената. 
 
      Оцена стручно-професионалног доприноса  
 
       Марија Лабудовић Пантелић нема наставно искуство у раду са студентима и позвана је да 
одржи приступно предавање. Приступно предавање на тему „Проблеми тумачења текстила на 
акварелима Николе Арсеновића” је одржала дана 16.06.2021. године. Комисија је приступно 
предавање кандидаткиње Марије Лабудовић Пантелић оценила просечном оценом 9,66 
(девет, шездесет и шест).  
        Кандидаткиња Марија Лабудовић Пантелић је дипломирани дизајнер текстила и 
конзерватор текстила са једанаестогодишњим искуством. Студент је треће године докторских 
студија уметности на ФПУ, студијски програм Примењена уметност и дизајн. Од обавезних 
услова прописаних Минималним условима за избор наставника и сарадника на ФПУ остварила 
је следеће референце: 
 
      Излагање радова на самосталним изложбама 9 референци; од којих издвајамо изложбу  

- „Просторне варијације“, Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2019;  
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- „Fons Vivus“, Галерија Сингидунум, Београд 2014 
- „Марија Лабудовић и Ивана Бугариновић“, Галерија Дома културе Студенски град, 

Београд, 2010. 
 
       Излагање радова на групним изложбама 28 референци од којих издвајамо: 

- Летњи салон скулптуре, Изложба вајара/ки Србије, Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, 2020. 

- Portrait2020, Czong Institute for Contemporary Art (CICA museum), Korea, 2020. 
- Летњи салон скулптуре, Изложба вајара/ки Србије, Уметнички павиљон Цвијета 

Зузорић и Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, 2019. 
- Нестали, Културни центар Београд и Академија примењених уметности Ријека, 

Хрватска, 2018. 
- Moments, PH21 Gallery, Будимпешта, Мађарска, 2016. 
- РЕАНИМАЦИЈА, Фабрика,Студентски културни центар Нови Сад, 2014. 
- IV Тријенале таписерије, Атеље 61, Нови Сад, 2011. 

 
      На основу приложених радова у конкурсној документацији Комисија процењује да њен рад 
одликује смела комбинаторика медија-техника, интермедијалност са увек присутном 
примесом на потенцијал и квалитете текстилног медија. Радове Марије Лабудовић 
карактерише просторност и динамика, коју постиже употребом неконвенционалних 
материјала, светла као и пројекцијама фотографије и видеа. Посебно је значајно што је на 
докторским студијама уметности у оквиру свог уметничког пројекта посветила се истраживању 
односа текстила и фотографије. 
 
      Оцена стручно-професионалног доприноса: 
      Од изборних услова комисија има у виду да је Марија Лабудовић Пантелић обавила 
самостално или као део тима конзервацију великог броја текстилних предмета, двадесет и 
осам пројеката пописаних у Обрасцу 3 одељак 3. Тај обиман конзерваторски рад на 
различитим врстама текстилних предмета је доказ о њеном познавању великог броја 
текстилних техника што је верификовано од стручне јавности. 
       Самостални конзерваторски радови текстилних предмета, носилац пројекта 22 референце 
од којих се посебно издвајају: 

- Конзервација Епитрахиља, сигн.47 из Ризнице манастира Студенице, Музеј примењене 
уметности у Београду,2020. 

- Конзервација две одежде за Кип Прашког Малог Исуса из ризнице Римокатоличке 
катедрале, Римокатоличка катедрала, Зрењанин, 2020. 

- Конзервација таписерија за изложбу таписерија Милице Зорић „Синтеза наслеђа и 
модернизма“, Спомен збирка Павла Бељанског, 2019. 

- Конзервација и припрема предмета за излагање на изложби „Духовно и културно 
наслеђе манастира Студенице, древност, постојаност, савременост“, Галерија САНУ, 
Београд, 2019. 

- Конзервација и припрема предмета за излагање на изложби „Доајени ФПУ“, Галерија 
РТС-а, Београд, 2018. 

- Конзервација 117 предмета за Спомен обележје „Сремски фронт“, предлог сталне 
поставке, Спомен обележје Сремски фронт, 2013. 

- Конзервација предмета за изложбу „Примењена уметност и Београд 1918-1941“, Музеј 
примењене уметности у Београду,2011. 
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- Конзервација предмета за изложбу „Венчане хаљине у Србији“, Музеј примењене 
уметности у Београду,2011. 

 
       Групни конзерваторски радови и надзор над конзервацијом текстилних предмета, учесник 
на пројекту 6 референци од којих издвајамо: 

- Сарадник на пословима конзервације предмета од текстила из фонда Народног музеја 
Врање. Ангажовање сарадника и организација послова на конзервацији, Народни музеј 
Врање, 2020. 

- Руководилац пројекта конзервације 15 предмета од текстила из Ризнице манастира 
Студенице, Музеј примењене уметности у Београду и Етнографски музеј у Београду, 
2019. 

- Сарадник на конзервацији Плаштанице Антонија Хераклијског из Ризнице манастира 
Студенице, Народни музеј у Београду, 2019. 

- Члан комисије за надзор и сарадник на пројекту: Конзервација и чишћење предмета из 
ризнице Манастира Студеница, Народни музеј Краљево, 2013-2019.  

- Члан комисије за вршење надзора над радом Етнографског музеја у Београду – 
Установе културе од националног значаја, 2016. 

- Сарадник на пројекту Конзервација предмета са Спомен обележја Сремски фронт, 
Спомен обележје Сремски фронт, Носилац пројекта Завод за заштиту споменика 
Сремска Митровица, 2012-2013. 

 
      Учешће у раду жирија, 1 референца 
 
      Учешће на колонијама 6 референци од који се издвајају:  

- Дебрча, међународна ликовна колонија у организацији Владе Републике Македоније, 
Охрид, Македонија, 2013.  

- Међународни ликовни симпозијум Пројекат TERRATORIJA Белеф '09, Кикинда, 2009. 
- Међународни ликовни симпозијум Пројекат TERRATORIJA Белеф '08, Кикинда, 2008. 

 
      Радови у колекцијама, 1 референца Публиковање стручног рада, 1 референца, Стручни рад 
„Конзервација венчане хаљине из збирке Музеја примењене уметности у Београду“, Зборник 
МПУ 08/2012 УДК 745.52.025.3(497.11) ИД 195697676 (2012) 
 
      Допринос академској и широј заједници: 8 референци од чега издвајамо: 
Рецензент је Зборника Музеј примењене уметности у Београду 16/2020 и презентовала је свој 
рад „Употреба вибрација у обликовању визуелног дела“, Smart Art конференција у 
организацији Факултета примењених уметности (2019). 
 
      Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-истраживачким, односно 
институцијама културе или уметности у земљи и иностранству 
      Комисија запажа да кандидаткиња сарађује са многим музејима са којима ФПУ има 
потписане уговоре о сарадњи али и са онима са којима Одсек текстил жели да успостави 
тешње односе што је од значаја за наставе. 

- Сарадње са домаћим институцијама културе: 11 референци 
 

       На основу увида у документацију приложену на конкурс, обавезних и изборних елемената, 
квалитета поднетих радова и уметничког доприноса, приступног предавања и осталих 
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aKH1BHOCH1 3Ha4ajH"1X 3a osaj KOHKypc 4JlaHOB"1 KOM"1C"1je KOHCTa-ryjy p,a KaHp,"1p,aTK"11-ba 1-1cnyl-baBa 

cse ycnose npon1-1caHe 3aKoHOM o B"1COKOM o6pa3oBal-by 1-1 CTaTyToM <DaKynTeTa np1-1Mel-beH1-1x 

yMernocrn . KoM1-1rnja 3a n1-1cal-be "13BewTaja npep,na»<e Vl36opHoM seliy <DaKynTeTa np1-1Mel-beH1-1x 

yMernocrn y Eieorpap,y 1-1 CeHaTy YH1-1sep31-1rera yMernocrn p,a ce KaHp,1-1p,arn1-11-ba Map1-1ja 

Jla6yp,OB"1li naHTefl"1n "13a6epe 3a HacraBH"1Ka y 3Bal-by p,ou,eHTa 3a y»<y yMeTH"14KY o6naCT TeKCHIJl 

ca nyH"1M pap,H"1M speMeHoM 1-1 Ha nep1-1op, op, neT rop,1-1Ha. 

KOM"1C!l1ja: 

Mp 3narno U,sernos1-1li, BaHp,.npocj>. <DnY 
. ..--




