


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Антанасије Пуношевац 

Место и датум рођењa  Крушевац, 01.06.1992. 

Адреса  Пањевац, Александровац, нема улице, бб 

Телефон  0629664579 

E-mail адреса  аntanasije.punosevac@live.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности у Београду 

Мастер Факултет ликовних уметности у Београду 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Факултет ликовних уметности у Београду 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици  Енглески, руски 

 
 
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.     

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- 
Архетипски карактери 

 Галерија Коларчевог народног 
универзитета, Београд 

 2019. 

2. 59. Октобарска изложба  Уметничка гелерија, Крушевац  2019. 

3. Самостална изложба- 
Акварели 

 Галерија КЦНС, Нови Сад  2018. 

4. Самостална изложба- 
Изложба литографија и 
цртежа, Јелена 
Петровић и Антанасије 
Пуношевац 

 Галерија савремене ликовне 
уметности- Павиљон у тврђави, 
Ниш 

 2018. 

5. Самостална изложба- 
Само-посматрање 

 Уметничка галерија, Крушевац  2018. 

6. Самостална изложба- 
Лица 

 Галерија 73’, Београд  2018. 

7. АРТиЈА, 01. 
међународно бијенале 
уметности радова на 
папиру и од папира 

 Крагујевац   2018. 

8. Тријенале цртежа и 
мале пластике 

 УЛУС, Београд  2018. 

9. Изложба чланова 
удружења ликовних 
уметника Крушевца 

 Градска галерија, Краљево  2018. 

10.  Самостална изложба, 
Лица 

 Галерија Мостови Балкана, 
Крагујевац 

 2017. 

11. Изложба Погледи  Галерија 73', Београд  2017. 

12. Изложба чланова УЛУК-
а 

 Галерија НКЦ-а, Ниш  2017. 

13. 57. Октобарска изложба  Уметничка галерија Крушевац  2017. 

14. Самостална изложба-
,,Простори лица” 

 Галерија ДКСГ, Београд  2016. 



15. Изложба студената 
генерације 
Универзитета 
уметности у Београду  

 Галерија ФЛУ, Београд  2015. 
 
 
 
 

16. Излозба радова 
награђених студената 
ФЛУ 2013/14 

Галерија ФЛУ, Београд 2014. 

17. МајданАрт 2014, 
Уметност у минијатури 

Мајданпек  2014. 

18. Међународни бијенале 
уметности минијатуре 

Културни центар Горњи 
Милановац, Модерна галерија, 
Горњи Милановац, 

2014. 

19. Групна изложба 
студената прве године 
мастер студија из класе 
професора Гордана 
Николића 

Галерија ДКСГ, Београд 2014. 

20. ,,Орнамент у новом 
читању”, учесник у 
изради мурала, Летња 
уметничка школа 
Универзитета 
уметности у Београду 

Пријепоље 2014. 

21. групна изложба-,,Први 
студентски цртеж”  

Галерија Маржик, Краљево  2012. 

22. Излозба радова 
нагрђених студената 
ФЛУ 2010/11  

Галерија ФЛУ, Београд 2011. 

  
 
 
 
 
 
 

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. Студент генерације 
Факултета ликовних 
уметности у Београду за 
школску 2014/2015 

 Београд   2015. 

2. Награда Стеван Кнежевић 
за цртеж од 3. до 5. године 
студија 

ФЛУ, Београд 2014. 

3. Награда ФЛУ за цртеж за 
прву годину студија 

ФЛУ, Београд 2011. 

 

  

 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) 
 
 
 

• 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 



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 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
Антанасије Пуношевац се на предходном конкурсу за сарадника на Факултету ликовних уметности појавио са 
својим материјалом и био врло запажен кандидат. Од тада врло интензивно наставља свој уметнички опус 
који уједно и презентује у низу самосталних изложби. 
                
Већ уобичајена појава , када је Пуношевац у питању, на конкурс је предао слике великих формата, такође и 
блок са цртежима је мапа великих цртежа. Циклуси су Тела и Лица, пет слика уљем на платну 210x265cm и 
160x210cm, цртежи су од 50x65cm до 140x180cm. 
 
Тема његових радова је човек. Човеково лице у својој монументалној представи. Извесна експресија 
карактера који Пуношевац ишчитава на мимици и распореду црта лица полазиште су за друге процесе 
седиментирања низа слојева сликањем или цртањем нанешене материје. Правећи ноћу представу портрета 
одабраног од великог броја предложака, тражи прожимање личног и универзалног уграђујући у призор 
ведности које се читају кроз сликану материју и снагу цртачког сензибилитета и поступка. Велики фотмаи 
представљају неку всту полигона, на ком се одвија разрешење низа питања, која су иницирала изабрани 
предложак. Сужени колористички распон, пре би се рекло колорисани монохроматски радови. Овако 
сведене представе много висе истичу суздржану напетост подвуцену цртачком прецизношћу. Негде та 
прецизност истице форму а негде процес и материју, као код његових акварела наручито оних манјег и 
среднјег формата. Реченим поступком услојавања, наношењем и сиданјем материје, Пуношевац угађује неку 
врсту тензије унутрашње напетости. Кад имамо у виду величину формата јасна је синхронизација у 
монументално. Серију портрета проширује радовима на којима се уз портрете појављују и делови тела у 



извесној динамичкој позицији. Поступак градње је исти само сто се отвара нова димензија простора. 
Знаковност лица прати динамички покреи тела, што појачава утисак и даје снагу призору. Кадриранје има 
посебан значај да би исечени кадрови појачавали притиснутост и унутрашњу напетост.  
 
Антанасије Пуношевац спада у ред врло активних и агилних младих уметника награђиваних за свој рад. 
Узоран и комуникативан, неспорно би био погодан сарадник у настави. 

 

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. 

 
1. Студент генерације Факултета ликовних уметности у Београду за школску 2014/2015, Београд , 2015. 
2. Награда Стеван Кнежевић за цртеж од 3. до 5. године студија, ФЛУ, Београд, 2014. 
3. Награда ФЛУ за цртеж за прву годину студија ФЛУ, Београд, 2011. 

 

 

 

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). 

 

 

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. 

 

6. Закључак са предлогом за једног кандидата  
       (до 500 речи укупно) 
1. Испуњени обавезни услови 
2. Испуњени изборни услови (најмање 2 од 3) 
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