


  

1. Биографски подаци о кандидатима
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме   Александар Лазар 

Место и датум рођењa   Смедерево, Србија, 15.10.1991. 

Адреса   Карађорђеба 40/16 

Телефон   066/918‐9568 

E‐mail адреса   aleksandar.lazar.sohm@gmail.com

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије  Факултет ликовних уметности, графика, 2010‐2013 

Мастер  Факултет ликовних уметности, графика, 2013‐2015 

Специјализација    

Магистратура    

Докторат   Факултет ликовних уметности 2015 ‐ / 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици    

 
 
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 

 
  
 
 
 

Образац 2



 
 
 
 

3. Подаци о запослењу 
  
 
   
Рад на факултету 

 (Досадашњи избори у звање наставника универзитета)  

Звање наставника  Назив факултета од – до

1.       

2.       

3.       

        

 
 
 
 
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 

1. Основна школа 
"Димитрије Давидовић"  

 Смедерево   13.02.2017. ‐ 4.04.2017.

2. „Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију“ 
 
Сарадник у високом 
образованју, у својству 
истраживача приправника 

 Београд  1.7.2018. ‐ / (још увек у 
радном односу) 

3.       

        

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

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) 

4.1. 
                
  
  
  

4.2.           
 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 
 
             Позитивно оцењено приступно предавање из области графике на конкурс за избор у звање наставника / 
доцента универзитета у Новом Саду. 



  
 
 
 

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. /    /    / 

2.       

3.       

4.       

5. 

6. 

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12. 

13. 

14.       

 15. 
  

     

  
 
 



 
 
 
 

II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

6. Стручно‐професионални допринос 
 

 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 

1.  
 
Сарадник на научном пројекту 
„Socijalna participacija osoba sa 
intelektualnom ometenošću“ 

 Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију 

 од 1.7.2018 / пројекат је још 
увек у току 

2. 
 
Награда Факултета ликовних 
уметности за цртеж 2012/13 
 
Главна награда Факултета 
ликовних уметности за графику 
2013/14 
 
Награда Марко Крсмановић за 
иновативни приступ графици 
2014/15 

 
 
Факултет ликовних уметности 
 
 
Факултет ликовних уметности 
 
 
Факултет ликовних уметности 

 
 
 2012/13 
 
 
2013/14 
 
 
2014/15 

3. 

 

  

 7. Допринос академској и широј заједници 
 

 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). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

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

Институција  Где  Када 

1.       

2.   

3.     

 



 

Извештај комисије 

(овај образац попуњавају чланови Комисије) 

 

 

 

• Образложење се пише за све учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што је Законом о 

високом образовању и Статутом Факултета по овом питању предвиђено и прописано. 

• 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. 
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1. Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада  

      кандидата 

▪ Оцена свих уметничких / стручно уметничких / научних дела / радова које је кандидат 

приложио на конкурс (на основу података у Обрасцу 2 под 4, 5. и 6.) 

▪ Oценa дела / радова реализованих у последњих 5 (пет) година 

Александар Лазар је уметник млађе генерације који свој рад заснива на успостављању релација између 

визуелне уметности и музике. Досадашњи рад је представио на 3 самосталне изложбе, учествовао је на 

већем броју групних изложби графике, као и на филмским фестивалима и аудио-визуелним 

перформансима. 

Александар Лазар је на конкурс поднео мапу графика (13 оригиналних графичких листова) и 

документацију о изложби цртежа и видео радовима. 

Серија приложених графика изведених у техници ситоштампе под називом „КП“ (скраћено од 

композиција) заснована је на визуелној еквиваленцији комозиције у музици. Сам појам композиције 

односи се на организацију целине, доводећи елементе у структурални однос по одређеним правилима, 

односно принципима. Ова идеја, која је утемењена и промовисана у доба раног модернизма, користи 

моделе апстрактног мишљења. Рад Александра Лазара реферира на традицију визуелних експеримената 

Кандинског, а теоријско утемељење проналази у гешталт психологији и идејама Рудолфа Арнхајма о 

визуелном опажању. Графике су конципиране као композиције саздане од апстрактних елемената: тачке, 

линије и површине. Као доминанта најчешче се издваја једна бојена површина која заузима највећи део 

формата. Остали елементи се потчињавају градећи хармонијски однос или се својм контрасношћу 

супротстављају, док бојени акценти и линеарно организоване дијагонале доприносе динамици 

композиције. Ликовна композиција руковођена је динамиком сила које испуњавају визуелни простор. 

Боја у раду Александра Лазара заузима значајно место, јер се може довести у однос са звуком, чак и по 

подударности фреквенција. Колорна скала, попут музичке лествице, претпостаља могућност 

организовања комплексних система.  

Виши ниво повезивања визуелног и звучног у овом пројекту остварен је у анимацији која је вођена 

идејом о синестезији чула. Визуелни рад је добио своју временску димензију, поставши темпоралан као и 

музика, што је резултирало јединственим дејством паралелних медијских линија (аудио-видео). 

На трагу истраживања односа визуелног и аудитивног настала је и серија цртежа „Визелна музика“. Овај 

циклус цртежа изведен је уљаним пастелом на папиру. Поступак превођења музичких стуктура у поље 

визуелног конципиран је динамичким потенцијалом апстрактних форми, ритмичким распоредом 

елемената и њиховим колористичким дејством. 

Најновију етапу у раду кандидата представља истраживање у пољу видео уметности. У видео раду 

„Монструозност тела“ по речима аутора субјект пролази кроз процесе и стратегије алхемијског 

преображаја, а другу линију чини метафоричка представа сличности између психичких процеса 

(интроспекције, подсвести, надсвести) и мистичких симболичких замисли микро и макро космоса. Видео 

је структуриран као камером забележени перформанс који изводи сам уметник, док се у потпродукцији 

поступцима монтаже симулира „метафизички језик“. 

Отвореност за истраживање у различитим медијима и склоност ка уметничком експерименту специфична 

је за овог младог уметника. Досадашњи рад Александра Лазара наговештава развој занимљиве уметничке 



личности. 

 

2. Оцена резултата педагошког рада кандидата 
• Оцена укупног педагошког рада кандидата (прилог у Обрасцу 2 под 5, 6, 7, 8 и 9) 

• Oцена педагошког ангажмана кандидата у последњих 5 (пет) година 

До сада је кандидат  био ангажован као сарадник у високом образовању, у својству истраживача 

приправника на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду (од 2018 -  и даље). 

Био је ангажован у настави у ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву (2017). 

 

3. Оцена рада кандидата у развоју наставе и других делатности Факултета    

     и Универзитета 

• Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 7. 

 

4. Оцена резултата уметничког / стручно уметничког / научног рада са 

      студентима и резултата  кандидата у обезбеђивању уметничког / 

      научног / наставног подмлатка 

• Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 8. 

 

 

5. Оцена резултата активности кандидата ван Факултета и Универзитета  

     који су значајни за избор у предложено звање 

• Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 10. 

 

 

6. Предлог за одређеног кандидата  
• Образложити предлог за одређеног кандидата уз закључак о резултатима његовог уметничког / 

стручно уметничког / научног и педагошког рада, и усклађеност тих резултата са условима које 
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