


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Никола Велицки 

Место и датум рођењa  Ниш, 04.06.1983. године 

Адреса  Љуба Вучковића 20/35, 11000 Београд 

Телефон  063 415 769 

E-mail адреса  velickinikola@yahoo.com  

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности, Београд,  дипломирао 2008. 
године (по старом програму) 

Мастер / 

Специјализација  / 

Магистратура  / 

Докторат  Факултет ликовних уметности, Београд,  докторирао 2017. 
године 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 / 

Страни  језици  Енглески, Француски(почетни ниво) 

 
 
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 
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3. Подаци о запослењу 
  
 
   
Рад на факултету 

• (Досадашњи избори у звање наставника универзитета)  

Звање наставника Назив факултета од –  до 

1. Уметнички сарадник  Факултет ликовних уметности, Београд    Од 2015. године 

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. Наставник ликовне 
културе 

 О.Ш. „Милоје Закић“, Куршумлија  Од 2012 до 2015. 
године 

2.     

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. 

  
 
 



 

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. Самостална изложба „Two 

generations, two approaches“, (са 

Димитријем Пецићем) 

 Галерија Факултета ликовних уметности, 

Гдањск 
 2018. 

2. Самостална изложба „Ја волим 

птице и Страх од летења“, (са 

Владимиром Вељашевићем) 

 Галерија Дома омладине, Београд  2018. 

3. Самостална изложба докторског 

уметничког пројеката „Покрет и гест 

као основа ликовног израза“ 

 Центар за графику и визуелна 

истраживанја, Београд 
 2016. 

4. Самостална изложба “Цртежи и 

графике”, (са Симонидом Радоњић и 

Миланом Антићем) 

 Српски  културни центар, Париз  2013. 

5. Самостална изложба “Цртежи и 

графике” 
 Модерна галерија, Лазаревац  2011. 

6. Самостална изложба „Kрајпуташи“  Галерија „Прогрес“, Београд  2011. 

7. Самостална изложба „Графике“  Дом културе, Чачак  2011. 

8. Самостална изложба „Абориџини“  Галерија СКЦ-а, Крагујевац 2010. 

9. Самостална изложба „Kрајпуташи“   Центар за графику и визуелна 

истраживанја, Београд 
 2009. 

10. Самостална изложба  „Digital print“  Дом културе Студентски град, Београд  2008. 

11.Групна изложба „Актуелна српска 

графичка сцена“ 
 Велика сала Официрског дома, Ниш  2019. 

12. Групна изложба „Изложба графика 

наставника и сарадника ФЛУ Београд“ 
 Галерија савремене уметности, Пожаревац  2018. 

13. Групна изложба „CoCreate” Савремена галерија, Ужице 

Културни центар, Шабац 

Градска галерија, Ужице 

Галерија ФЛУ, Београд 

Галерија савремене ликовне уметности, 

Ниш 

 2018. 



14. Групна изложба „Изложба графика 

студената и сарадника ФЛУ“ 
 Галерија ФЛУ, Београд  2017. 

 15. Групна изложба “Conversation-

reconstructed“ 
  

 The Culture Box, Даблин  2014. 

  
 
 
 
 
 
 

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.Награда „Велики печат“  Графички колектив, Београд 2016. 

2. Награда за графику на 13. Бијеналу 

студентске графике СЦГ-а, 
Дом културе Студентски град, Београд 

 

2006. 

3.Члан жирија за награду „Велики 
печат“ 

 Графички колектив, Београд 2017. 

 

  

 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). 

Koлаборација са Линдом Дувал ха пројекту „Хеј, хеј, хеј”, D’Clinic, Лендава, Словенија, 

2012. 

Пројект Szymborska, Концертна дворана Ватрослава Лисинског, Загреб, Хрватска, 2015. 

Пројекат „Conversation-reconstructed“, The Culture Box, , Даблин, 2014. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

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.Посета Факултету“ Escuela 
de Arte de Oviedo“ у оквиру 
„Размус +“ програма 

 Escuela de Arte de Oviedo, Шпанија  2018. 

2.Један од организатора 
семинара сито штампе 
„Штампартија“ испред 
Факултета ликовних 
уметности из Београда, а у 
сарадњи са Високом 
текстилном струковном 
школом за дизајн, 
технологију и менаџмент, 
Београд, Високом школом 
ликовних и примењених 
уметности, Београд, 
Београдском политехником, 
Београд 

Средња школа за дизајн текстила 2017. 

3.Дизајн проспекта за децу 
„Корак по корак кроз 
Милошев конак“ у оквиру 
пројекта „Трагом блага кнеза 
Милоша“ 

Историјски музеј Србије 2014. 

 

http://www.vtts.edu.rs/
http://www.vtts.edu.rs/
http://www.vtts.edu.rs/
http://www.vtts.edu.rs/
http://vslpu.edu.rs/
http://vslpu.edu.rs/
http://vslpu.edu.rs/
http://www.skolazadizajntekstila.edu.rs/


 

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. 

 

Образац 3 



 

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 

 

 

На конкурс за избор у звање асистента на графичком одсеку ФЛУ,  кандидат Никола Велицки  је 

предао мапу графика изведених у различитим техникама уметничке штампе, као и објекат од 

плексигласа и лед диода. Такође је предао и документацију са фотографијама радова великог 

формата, радова изведених у јавном простору и радова наменски рађених за потребе различитих 

промотерских догађаја.  

Никола Велицки је уметник млађе генерације који је још као студент показао велику 

заинтересованост за технолошке поступке ручне уметничке штампе. Изузетну посвећеност и 

радозналост, духовит приступ ликовним проблемима и својеврстан лични израз Никола Велицки 

гради на искуствима примитивне и/или савремене уличне уметности. Овакав спој ликовних 

поетика одређен поднебљем и временом у коме је настао за резултат има јединствен уметнички 

израз који Никола Велицки континуирано гради и развија.  

Никола Велицки у свом уметничком деловању спаја различите елементе – ликовне, 

индустријске, елементе маркетинга као и одређених маргиналних културних појава. На тој 

основи настају серије радова, графичких листова великих формата, светлећих панела – уличних 

поставки као и графика-објеката штампаних на различитим индустријским материјалима. Поред 

тога Никола Велицки се бави дизајном и продукцијом промотивних материјала, која апсолутно 

прати његов ликовно уметнички израз. 

Радозналост и велика енергија коју Никола Велицки улаже у свој рад природно се пројектује и 

на рад са студентима. У том сегменту рада Никола Велицки, који је ангажован у настави на 

графичком одсеку ФЛУ од 2015, показује изузетну вештину у комуникацији, проницљивост и 

лакоћу у решавању свих проблема током реализације наставе. 

Никола Велицки је иницирао и помогао реорганизацију радионице за ситоштампу на графичком 

одсеку, организовао неколико показних радионица и изложби којима је промовисао рад 

графичког одсека. Иако је опредељен ка техникама високе и пропусне штампе Никола Велицки 

познаје и влада свим техникама уметничке штампе, па честим експериментима и комбинацијама 

истих реализује своје радове а та искуства примењује и у настави. 

Никола Велицки има богату излагачку биографију, учествовао је на бројним међународним 

изложбама у земљи и иностранству, организовао је десет самосталних изложби, учесник на 

неколико међународних уметничких пројеката и добитник неколико награда из области графике. 

Своја искуства и особени ликовни израз Никола Велицки је дефинисао и реалзовао у оквиру 

докторског  уметничког пројекта, одбрањеног 2016 године. 

Никола Велицки је предан и одговоран сарадник који је својим досадашњим радом на Факултету 

потврдио избор у звање уметничког сарадника, а сада као  озбиљан уметник нетипичног 

ликовног приступа и за место асистента на Графичком одсеку Факултета ликовних уметности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

Никола Велицки је до сада био ангажован на следећим радним местима: 

Уметнички сарадник на ФЛУ Београд, Графички одсек, 2015 – и даље у истом звању. 

Наставник ликовне културе, О.Ш. Милоје Закић, Куршумлија, 2012 -2015. 

 

 

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

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

 

Никола Велицки је до сада био укључен као сарадник у организацију и припрему пријемних 

испита на ФЛУ, организовао је неколико радионица у сврху промоције Графичког одсека 

ФЛУ, припремио и поставио неколико студентских изложби у Београду и другим градовима 

у Србији. 

Иницирао и помогао реорганизацију радионице за сито штампу на Графичком одсеку ФЛУ. 
 

 

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. 

 

-Учесник и организатор семинара о сито штампи – Штампарија- у сарадњи са Високом 

текстилном струковном школом за дизајн, технологију и менаџмент-Београд и Високом 

школом ликовних и примењених уметности Београд, 2017. 

-Дизајн проспекта за децу у оквиру пројекта ‘ Корак по корак кроз Милошев конак’, 

Историјски музеј Србије, 2014. 

 

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. 
Никола Велицки има богату излагачку биографију, учествовао је на бројним домаћим и 

међународним изложбама. Добитник је три награде за графику. 

До сада био укључен у неколико уметничких пројеката: 

-Hey,hey, hey – D' clinic, Lendava, Slovenija, сарадња са Линдом Дувал, 2012. 

-Пројекат Szymborska, Загреб, Хрватска,2015. 

-Пројекат – Conversation/reconstructed, The Culture Box, Dablin, 2014. 

-FETLYF, Festival international de theatre lyceen francophone de Saint-Malo, France, учесник и   

реализатор програма, 2014, 2015. 

-Пројекат –Слободан пад- заједно са Владимиром Вељашевићем и Владимиром 

Милановићем, 2018. 
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