


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Ивана (Драгутиновић) Соколовски 

Место и датум рођењa  Београд, 11. мај 1974. 

Адреса  Др Ивана Рибара 144/12, Нови Београд 

Телефон  +381 63 82 67 665 / 011 318 41 78 

E-mail адреса  ivanadragutinovicsokolovski@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије ФЛУ, Београд / 1999. /сликарски одсек/ ред.проф. Чедомир 
Васић / (10/9,74) 

Мастер  

Специјализација   

Магистратура  ФЛУ, Београд / 2003./ сликарски одсек /ред.проф. Чедомир 
Васић/ (10/10)/ Лепота је као Бог 

Докторат  ФЛУ, Београд / 2015./ сликарски одсек /ред.проф. Милета 
Продановић/ (10/10)/ Љубављу само-Хаптички естетски 
доживљај, Амбијентална вишемедијска поставка 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

- Републичка фондација за развој научног и уметничког 
подмлатка, стипендиста од 1996-2002.  

 
- Cite Intenational Des Arts /Париз, Француска/ новембар, 

децембар 2000. 

Страни  језици  Енглески , француски 

 
 
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.     

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. асистент за цртање и 
сликање 

 Виша политехничка школа, Београд  Март 2000 

2. Уметнички водитељ/ 
терапеут 

 Уметничка радионица и дневни боравак 
за особе са Дауновим синдромом 
„Похвала руци“ 

 Јули 2000.-октобар 
2001. 

3. Уметнички водитељ/ 
терапеут 

 Уметничка радионица за особе са 
инвалидитетом „Наша деца“ 

 Јануар 2002.-мај 2003. 

4. Уметнички водитељ/ 
терапеут 

Уметничка радионица за особе са 
инвалидитетом НВО „Загрљај“, Топола/ 
ОPTO International, Шведска 

Март 2003.-мај 2003.  
 

5. Наставник ликовне 
културе / волонтер 

 

ОШ „Младост“, Нови Београд Од 2010.-2013. 

6. Предавач Школа сликања и цртања, Дом културе, 
Пријепоље 

Април, мај, јун 2016. 

7.  Предавач Припремна настава за пријемни испит на 
уметничким факултетима 
Дом културе, Пријепоље 

 Април, мај, јун 2016. 



8. Статус самосталног 
уметника 

УЛУС, Београд Од 2002.-данас 

  
 
 

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. Исходиште,  
самостална изложба 

 Галерија Дома културе, 
Пријепоље 

 Октобар 2019. 

2. Спирала/с Д. Жаревац, 
самостална изложба;  
кустос - М. Тодоровић 

 Галерија савремене уметности, 
Павиљон у Тврђави, Ниш 
 
*установа културе од 
националног значаја 

 17.9.-8.10.2019. 

3. Круг велова/ с Д. Жаревац, 
самостална изложба  

 Галерија савремене уметности, 
Панчево 

 25.09.-5.10.2018. 

4. Дубок зденац/ The Deep, 
самостална изложба 

 Зенит 4, Музеј Мацура, Стари 
Бановци 

 Август-октобар 2018. 

5. Дубок зденац/ The Deep, 
самостална изложба;  
кустос – Д. Вуковић 

 

 Продајна галерија Београд, 
Београд 
 
*подржано од Министарства 
културе Републике Србије 

 05.07.-23.07.2018. 

6. Иза велова/ с Д. Жаревац, 
самостална изложба 

 Галерија ММЦ, Нови Пазар  Фебруар 2018. 

7. Два вела/ с Д. Жаревац, 
самостална изложба 

 Галерија Културног центра, 
Сопот 

 15.- 30.03. 2018. 

8. Велови/ с Д. Жаревац, 
самостална изложба 

 Кућа легата, Београд 
 
* подржано од Града Београда 

 26.04.-10.05.2017. 

 9. У исчекивању велова/ с Д. 
Жаревац, перформанс 

 Магацин у Краљевића Марка, 
Београд 
*подржано од Града Београда 

 01.12.2016. 



10. Seul l'amour, 
самостална   изложба 
*међународна изложба 
 

 Културни центар Србије, Париз, 
Француска 
**подржано од Министарства 
културе Републике Србије 

 30.07.- 12.09.2015. 

11. Љубав је све,    
самостална изложба 

Градска галерија, Краљево 
 
*изложба представља награду 
за добитника Прве награде 
Новембарског салона 2014. 

Септембар 2015. 

12. Ваздух и снови- омаж   
Гастону Башлару/ с Е. 
Маторкић Бисенић,   
самостална изложба;  
кустос- М.Ристић 

 Галерија савремене уметности, 
Павиљон у Тврђави, Ниш 
 
* установа културе од 
националног значаја 

 30.04.- 19.05.2015. 

13. Докторска изложба 
Љубављу само/ амбијентална 
поставка,  
самостална изложба 

 Галерија ФЛУ, Београд  17.05.-04.06.2014. 
 

14. Докторска изложба 
Љубављу само/ цртежи и 
објекти,  
самостална изложба 

 Галерија Излози, ФЛУ, Београд  17.05.-04.06.2014. 
 

15. Sola amore,  
самостална изложба 
 *међународна изложба 

 Галерија Центар, Подгорица, 
Црна Гора 
 

 23.09.-17.10.2015. 

16. Ивана из Ивања, 
самостална изложба 
 

 Музеј у Пријепољу Мај – јун 2011. 

17. СЛИКЕ , 
самостална изложба  
 

 Галерија Дома културе „Стеван 
Мокрањац“, Неготин 

 Јун 2010. 

18. Богиње,  
самостална изложба  
 

 Галерија „Стара капетанија“, 
Београд 

 Октобар 2008. 

19. Магистарска изложба 
          Лепота је као Бог,       
самостална изложба 

 Галерија ФЛУ, Београд  Мај 2003. 

 
КОЛЕКТИВНЕ ИЗЛОЖБЕ 
 

1. Померање граница 4, 
међународна бијенална 
изложба 
 
*по позиву организатора  и 
уметничког савета 

Музеј примењене уметности, 
Београд 
 
* установа културе од 
националног значаја 

20.12.2018.-20.01.2019. 



2. Шесто међународно 
бијенале Отворена књига 
Балкана-Дијалог 
 
*по позиву селектора Б. 
Плазинића у организацији 
Центра за визуелна 
истраживања КРУГ 

Народни музеј, Међуопштински 
историјски архив, Дом културе; 
Чачак 
 
* установа културе од 
националног значаја 

10.11.- 10.12.2018. 

3. Јесења изложба 
 
* по позиву уметничког савета 

Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“, Београд 

01.11.-19.11.2018. 

4. Четрнаести Међународни 
бијенале уметности 
минијатуре 
 
*по позиву уметничког савета 

Модерна галерија, Горњи 
Милановац 

21.04.-30.06.2018. 

5. 7th Beijing International Art 
Biennale 
 
*међународна изложба 

Народни музеј, Пекинг, Кина 
 
*подржано од Министарства 
културе Републике Србије / 
Мобилност уметника 

Септембар-октобар 2017. 

6. Nature&Art Дом културе, Чачак 2016. 

7. Померање граница 2 
 

Галерија РТС-а, Београд 2015. 

8. Nature&Art Галерија Народне библиотеке, 
Осечина 

2015. 

9. Померање граница 1 
 

Галерија РТС-а, Београд 2014. 

10. Новембарски салон 
визуелних уметности 
 
* по позиву уметничког савета 

Градска галерија, Краљево Новембар 2014. 

11. Сопоћанска виђења Галерија ММЦ, Нови Пазар 2014. 

12. Санџак инспирација 
уметника 

Галерија Дома културе, 
Пријепоље 

2014. 

13. Санџак инспирација 
уметника 

Галерија ММЦ, Нови Пазар 2014. 

14. Санџак инспирација 
уметника 

Галерија Дома културе, Сјеница 2014. 

15. Пролећни салон Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“, Београд 

2012. 

16. Децембарски салон Галерија УЛУС, Београд 2011. 

17. Избор из легата/35 година Музеј, Пријепоље 2010. 



Уметничке колоније 
МИЛЕШЕВА 

 

18. Уметничка колонија 
Милешева/Избор из легата 

УП „Цвијета Зузорић“, Београд 2010. 

19. Друго међународно 
бијенале Отворена књига 
Балкана-Земља, књига,мапе 
 
*по позиву селектора Б. 
Плазинића у организацији 
Центра за визуелна 
истраживања КРУГ  
 

Умјетничка галерија БиХ, 
Сарајево, БиХ 
 
 
*међународна изложба 

2009. 

20. 30 x 30 Галерија УЛУС, Београд 2009. 

21. Изложба ликовне колоније 
КУЋЕРАК 

Дом културе Рибница, Краљево 2009. 

22. Друго међународно 
бијенале Отворена књига 
Балкана-Земља, књига,мапе 
 
*по позиву селектора Б. 
Плазинића у организацији 
Центра за визуелна 
истраживања КРУГ  
 

Дом културе, Чачак 
 

2008. 

23. Изложба Уметничке 
колоније МИЛЕШЕВА 
 

Музеј, Пријепоље 
 
 

2008. 

24. Земунски салон 2008 Галерија 107, Београд 
 

2008. 

25. Мајска изложба Галерија СКЦ, Нови Београд 2008. 

26.  Изложба Уметничке 
колоније МИЛЕШЕВА 

Дом културе, Прибој 
 

2008. 

27.  Укрштања 2 
 

 Галерија СУЛУЈ, Београд 
 

2007. 

28. Новогодишња изложба-
Децембарски салон 

Галерија УЛУС, Београд 2007. 

29. Самостални заједно-лични 
избор 
 

Галерија СКЦ, , Нови Београд 2006. 

30. Light, изложба и 
такмичење 

artperiscope.com 2006. 

31. Новогодишња изложба-
Децембарски салон 

Галерија УЛУС, Београд 2006. 



32. Five Serbian girls 
 
* међународна изложба 

Галерија „Г. Михајлов“, Велико 
Трново, Бугарска 

2005. 

33. Crossways 
 
*међународна изложба 

Галерија „Никола Петров“, 
Видин, Бугарска 

2005. 

34. Укрштање- изложба слика Галерија Дома културе „Стеван 
Мокрањац“, Неготин 

2005. 

35. Укрштања Галерија Меморијала „Никола 
Пашић“, Народни музеј, Зајечар 

2005. 

36. 30Plus UltimateTransforming 
Lift Art  

ЈУБИН Међународни културни 
центар, Београд 

2005. 

37.  Грал-Библиотека чуда 
 
*класа проф. Ч.Васића, Е. 
Маторкић/ Издавачка кућа 
Клио (сарадња) 
 

 УП „Цвијета Зузорић“, Београд 
 

2001. 

38. Грал-Библиотека чуда 
 

Народни музеј, Крушевац 
 

2001. 

39. Грал-Библиотека чуда Савремена галерија, Пожега 
 

2001. 

40. АКТ, изложба чланова 
УЛУС-а 

ART EXPO, Београдски сајам, 
Београд 

2001. 

41. Изложба Ликовне колоније 
ВРАТНА 

Галерија Дома културе „Стеван 
Мокрањац“, Неготин 

2001. 

42. Библиотека чуда 
 
*класа проф. Ч.Васића, Е. 
Маторкић/ Издавачка кућа 
Клио (сарадња) 

Галерија ФЛУ, Београд 2000. 

43. Нови чланови УЛУС-а  УП „Цвијета Зузорић“, Београд 2000. 

44. 4. Бијенале цртежа и мале 
пластике 

УП „Цвијета Зузорић“, Београд 2000. 

45. Изложба награђених 
радова студената ФЛУ 
 

Галерија ФЛУ, Београд 1998. 

46. Изложба мозаика „Арт 
експо“ 
 
*селекција: проф. Бранко 
Миљуш, проф. З. Граовац 
 

Београдски сајам, Београд 
 

1998. 

47. Изложба цртежа 
студената ФЛУ 

Галерија Дома омладине, 
Београд 

1998. 



 

48.  ЛЕМЕК, Изложба мозаика 
 
*селекција: проф. Бранко 
Миљуш, проф. З. Граовац 
 

Галерија Дома војске, 
Пожаревац 
 

1998. 

49. Изложба цртежа 
студената ФЛУ 

Галерија Дома омладине, 
Београд 
 

1997. 

50. ТЕЛО, изложба цртежа и 
мале пластике  
 
* селекција: проф. Д. 
Јовановић 

Галерија ФЛУ, Београд 1997. 

 
КОМЕРЦИЈАЛНА РЕАЛИЗАЦИЈА УМЕТНИЧКОГ ДЕЛА 
 

1. Уметничка интервенција - мурал ДОДИР/ Општа болница у Пријепољу, Кабинет за 
мамографију/ 2016.  
* Министарство културе Републике Србије 

2. Уметничка интервенција - мурал Желим да те дотакнем, додирнем, загрлим../ 
Психијатријско одељење Опште болнице у Пријепољу/ 2015  

* Министарство културе Републике Србије 

3. Пројекат и реализација декоративног решења плафона у ентеријеру продавнице "Glam up", 
улица Змај Јовина, Нови Сад/ 2013. 

4. Мурал BODY ART у Африци /Музеј афричке уметности, Београд/  1998. и 1999  

*организација и селекција- проф. Ч. Васић 

5. Мозаик на огради-зиду ЗОО врта/ улица Тадеуша Кошћушког, Београд/ 1998. 
*организација и селекција- проф. Б. Миљуш; проф. З.Граовац 

 
УЧЕСТВОВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПОСЕБНИХ УМЕТНИЧКИХ КУРСЕВА ; ПРОЈЕКАТА; СЕМИНАРА; 
МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА 
 

1. Међународни симпозијум "Дух пута свиле у креирању савремене уметности"/  7. 
Међународно бијенале савремене уметности/ Пекинг, Кина/ 2017. 
*иностранство 

2. Радионица визуелне уметности „Савремена уметност се тиче нас“/ Пријепоље / 
Модераторка и коауторка /с Драганом Жаревац /октобар 2016.  
* подржано од Министарства културе Републике Србије 

3. Међународна конференција „Креативна Европа“/ Београд/ 2014.  
* Министарство културе Републике Србије 

4. Међународна конференција „AiR Srbija- Платформа artist -and- residence програма у Србији“, 
КЦ Град, Београд/ 2011.  
*Министарство културе Републике Србије 



5. Међународна конференција „AiR Srbija- Платформа artist -and- residence програма у Србији“, 
КЦ Град, Београд/ 2012. 
* Министарство културе Републике Србије 

6. АРТИС-ова интерактивна радионица за уметнике/ Галерија Сингидунум, Београд/ 2010. 

7. студентски пројекат - радионица "Библиотека чуда"/ ФЛУ, Београд/ 2000.  
* Издавачка кућа "КЛИО", Београд/ проф. Чедомир Васић 

8. Студентска радионица, сликање мурала , „Body art у Африци“/ Музеј афричке уметности, 
Београд/ 1999. 
* ред.проф. Чедомир Васић 

9. Студентска радионица, сликање мурала , „Body art у Африци“/ Музеј афричке уметности, 
Београд/ 1998. 
* ред.проф. Чедомир Васић 

10. Мозаичка радионица студената ФЛУ/  Београдски сајам/ 1998. 
* ред.проф. Бранко Миљуш 

11. Ликовна колонија/ Пљевља, Црна Гора/ 2019. 
*међународна манифестација 

12. Уметничка колонија " Nature&Art"/ Осечина/2014. 

13. Ликовна колонија "Санџак инспирација уметника"/ Пријепоље/2013. 

14. Ликовна колонија "Сопоћанска виђења"/Нови Пазар/ 2013. 

15. Ликовна колонија "Кућерак"/Овчар бања/ 2009. 

16. Ликовна колонија "Кућерак"/ Златибор/ 2008. 

17. Уметничка колонија "Милешева"/ Пријепоље/ 2007. 

18. Ликовна колонија "Вратна"/ Неготин/ 2001. 

 
УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ КОНКУРСИМА УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА 
 

1. Откуп Министарства културе Републике Србије/ Дом културе, Чачак/ два цртежа:« Црвено 
1» и «Жеља»/ 2017. 

2. Откуп Министарства културе Републике Србије/ Општа болница у Пријепољу, Кабинет за 
мамографију/ за уметничка интервенција – мурал «Додир»/ 2016. 

3. Откуп Министарства културе Републике Србије/ Психијатријско одељење Опште болнице у 
Пријепољу/ уметничка интервенција – мурал «Желим да те дотакнем, додирнем, загрлим...» 
/2015. 

 
УЧЕШЋЕ У РАДУ ЖИРИЈА НА ДОМАЋИМ И СТРАНИМ ИЗЛОЖБАМА, КОНКУРСИМА И 
МАНИФЕСТАЦИЈАМА 
 

1. чланица селекционог жирија за изложбу “Померање граница 4”/ 2018. 



2. чланица уметничког савета Галерије Дома културе, Пријепоље/ од 2015. До данас 

3. чланица Комисије за област ликовне и визуелне уметности, примењене уметности и 
мултимедија; по конкурсу Министарства Републике Србије, за прикупљање предлога за 
финансирање и суфинансирање пројеката у култури/ 2013. 

4. чланица уметничког савета Галерије Дома културе „Стеван Мокрањац“, Неготин/ од 2013. 
До данас 

5. чланица жирија за доделу Пролећне награде УЛУС-а/ 2013. 

6. чланица Комисије за област ликовне и визуелне уметности, примењене уметности и 
мултимедија; по конкурсу Министарства Републике Србије, за прикупљање предлога за 
финансирање и суфинансирање пројеката у култури/ 2012. 

7. чланица селекционе комисије за Тријенале цртежа и мале пластике/ 2012. 

8. чланица жирија за доделу Јесење награде УЛУС-а/ 2011. 

9. координаторка и модераторка Уметничке колоније Милешева, Пријепоље; од 2009-2018. 

10. чланица уметничког савета Уметничке колоније Милешева, Пријепоље; од 2008 – 2018. 

 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ЗА УМЕТНИЧКИ РАД У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 
 

1. I награда Новембарског салона визуелних уметности/ Градска галерија , Краљево/ 2014. 

2. Годишња награда за мозаик/ ФЛУ, Београд/ 1998. 

 
ОСТАЛО/ РЕЦЕНЗИЈЕ О УМЕТНИЧКОМ РАДУ  
 

1. Милица Тодоровић/ Спирала, текст у каталогу изложбе „Спирала“, септембар 2019. 

2. Драгица Вуковић / Исходиште, текст у каталогу изложбе "Дубок зденац", јул 2018  

3. Драгица Вуковић / Дубок зденац-инсталација, Ликовни живот бр.153/154, стр. 26; јануар 
2019. 

4. Бојана Бурић / Seul l'amour,Текст у каталогу изложбе „Seul l'amour“, Париз, јули 2015. 

5. Милан Ристић / Ваздух и снови - омаж Гастону Башлару, Ликовни живот бр.148, јануар-јун 
2015  

6. Милан Ристић / Ваздух и снови - омаж Гастону Башлару Текст у каталогу изложбе „ Ваздух и 
снови - омаж Гастону Башлару“, април 2015. 

7. Светлана Јовичић / Лопте,„Политика“, Културни додатак, 4.10.2014. 

8. Светлана Јовичић, МА/ Љубављу само - Sola amore,Текст у каталогу изложбе „Sola amore“, 
септембар 2014  

9. Братислав Бата Љубишић/ О изложби „ Љубављу само“, „Културни кругови“, Радио Београд 
2, 29.05.2014  



10. Проф.др Милета Продановић/ Књига, тело, сећање - о радовима Иване Драгутиновић 
Соколовски,Текст у каталогу изложбе „Ивана из Ивања“, април 2011. 

11. Проф.др Љубомир Глигоријевић, Текст у каталогу изложбе “Слике“ , јун 2010. 

12. Бојана Бурић / Богиње,Текст за каталог изложбе „Богиње“, октобар 2008. 

13. Љиљана Николић / Ивана Соколовски, Слике, Ликовни живот бр.101/102, мај 2003. 

 

II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

6. Стручно-професионални допринос 
 

1.) аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту,  
2.) аутор/коаутор елабората или студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.; 
3.) учешће у раду жирија, 
4.) награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад, 
5.) и други садржаји прописани општим актом факултета. 

Референца Где Када 

1.)-координатор и модератор   Међународна Уметничка 
колонија МИЛЕШЕВА 

 од 2009-2018. 

-Модераторка и коауторка
Радионице визуелне 
уметности „Савремена 
уметност се тиче нас“,/ с 
Драганом Жаревац  

 
Дом културе, Пријепоље 
 

 
ОКТОБАР 2016. 

- Коауторка уметничког 
пројекта ВЕЛОВИ / с 
Драганом Жаревац 

Магацин  у Краљевића 
Марка, Београд/ Кућа 
легата, Београд/ Галерија 
ММЦ, Нови Пазар/ Центар 
за културу, Сопот/ ГСУ, 
Панчево/ ГСЛУ, Ниш 

од 2016- данас 

3.) –чланица селекционог 
жирија за изложбу 
“Померање граница 4” 

Музеј примење уметности, 
Београд 

2018. 

-чланица уметничког савета Галерија Дома културе, 
Пријепоље 

Од 2015- данас 

-чланица Комисије за област 
ликовне и визуелне 
уметности, примењене 
уметности и мултимедија; по 
конкурсу Министарства 
Републике Србије, за 
прикупљање предлога за 
финансирање и 
суфинансирање пројеката у 
култури 

 
 
 
Министарство културе 
Републике Србије 

 
 
 
 
2013. 



- председница уметничког 
савета 

Галерије Дома културе 
„Стеван Мокрањац“, 
Неготин 

Од 2013- данас 

- чланица жирија Пролећна награда УЛУС, 
Београд 

2013. 

-чланица Комисије за област 
ликовне и визуелне 
уметности, примењене 
уметности и мултимедија; по 
конкурсу Министарства 
Републике Србије, за 
прикупљање предлога за 
финансирање и 
суфинансирање пројеката у 
култури 

 
 
 
 
Министарство културе 
Републике Србије 

 
 
 
 
 
2012. 

- чланица селекционе 
комисије 

Тријенале цртежа и мале 
пластике, УЛУС; Београд 

2012. 

- чланица жирија Јесења награда, УЛУС, 
Београд 

2011. 

- чланица уметничког савета Уметничка колонија 
Милешева, Пријепоље 

Од 2008-2018. 

4.)-  I награда Новембарског 
салона визуелних уметности  

Градска галерија , Краљево 2014. 

-Годишња награда за мозаик ФЛУ, Београд 1998. 

5.) Коодинаторка Припремна настава за 
пријемни испит на 
уметничким факултетима 
Дом културе, Пријепоље 

Април, мај, јун 2016. 

- Коодинаторка Школа сликања и цртања, 
Дом културе, Пријепоље 

Април, мај, јун 2016 

 

  

 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). 

 

1. члан Удружење ликовних уметника Србије/ од 2000. 
2. члан  Управног одбора УЛУС-а/ од 2011-2013. 
3. члан Координационог одбора уметничких удружења Србије/ од 2011-2013. 
4. као гост - уметник радила са студентима 2.године ФЛУ у Београду, у класи 
ванр.професора др Миливоја Павловића (консултације и коректуре)/ 2018. 
5. серија предавања о савременој уметности и реализација уметничких интервенција у 



градском простору (на градској пијаци), у оквиру радионице за младе "Савремена уметност 
се тиче нас", Пријепоље/ 2016. 
6. уредница каталога /Радионица за младе "Савремена уметност се тиче нас", Пријепоље/ 
2016. 
7. уредница и организаторка/вебсајт Уметничке колоније Милешева/2009.  
8. чланица редакције/Монографија Уметничке колоније Милешева, 35 година рада/ 2009.  
 

 

 

 

 

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 

 

Ивана Драгутиновић Соколовски у поднетим докуметима навела је да је да има искуство у 

настави у школским и високошколским институцијама : 

Као асистент за цртање и сликање у Вишој политехничкој школи, Београд (2000) 

Као уметнички водитељ-терапеут за децу оболелу од Дауновог синдрома аоцијација „Похвала 

руци“ (2000-2001), 

Као уметнички водитељ-терапеут за особе са инвалидитетом „Наша деца“, (2002-2003) 

Као уметнички водитељ и терапеут, Уметничка радионица за особе са инвалидитетом НВО 

„Загрљај“, Топола/ ОPTO International, Шведска (2003) 

Наставник ликовне културе, волонтер, ОШ“Младост“, Нови Београд, (2010-2013) 

Као предавач у Школи цртања и сликања и припрема за пријемне испите Дома културе 

Пријепоље, (2016) 

 

 

 

 

 

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. 

 

Кандидаткиња је од 2003 до данас одржала 19 самосталних и педесетак групних изложби у земљи и 

иностранству (БиХ, Црна Гора, Француска, Кина, Бугарска итд). Драгутиновић-Соколовски је 

ауторка неколико мурала и декоративних зидних решења (Београд, Нови Сад, Пријепоље). 

На конкурсу за асистента на ФЛУ кандидаткиња се представила новијим сликарским радовима и 

фотографијама својих инсталација и перформанса, који су произашли из досадашње сликарске 

поетике. Наиме, препознатљива по свом експресивном рукопису на монументалним форматима, 

Ивана Драгутиновић-Соколовски се од пре неколико година определила за један други вид 

сликарског поимања форме. Хаптичка или тактилна димензија ликовног дела коју истаржује у свом 



докторском уметничком пројекту навели су је да прошири своја поља интерсовања на трећу 

димензију. Пројекат „Соло аморе“ (Љубављу само), је веома добро примљен од стране 

професионалне и шире јавности обезбедио јој је гостовање подржано од стране Министарства 

културе у Српском културном центру у Паризу 2015 као и  учешће на Пекиншком бијеналу 

савремене уметности 2017 године. Данашњи опус кандидаткиње рачва се на више медија: осим 

слика и цртежа, бави се интензивно инсталацијом, перформансом и видеом (са Д.Жаревац) и 

фотографијом. Међутим и поред тога што богатсво изражајних дисциплина краси њен ликовни 

сензибилитет, у свим областима је доминантан чисто сликарски приступ, а то је рад са пиктуралном 

материјом (текстуром), формом и бојом било да је она у две или у три димензије. Поднети радови 

управо говоре о потреби да се материја (боја, пигмент, руж за усне) прстима наноси или растрљава 

на подлози, да преко додира створи чулни визуелни ужитак и код посматрача. Други опет имају 

снажан, одлучан потез четком  или суптилну транспарентност акварелске лирике. У питању су 

апстрактне архетипалне форме кружног, овалног или спиралног облика смештене на средину 

формата, најчешће у једној гами црвених или топлих боја вибрирајуће снаге и тактилности. Називи 

( Љубав, Чежња, Додир, Чекање) управо говоре у прилог овој тези да је посреди сликарски поступак 

са јасним концептом да се изазове посматрач на телесну реакцију, на додир. Додир који је за 

Драгутиновић-Соколовски толико важан, преноси се са поља чисто сликарског на акциони, 

перформативни план и околни простор. Наиме, последња излагања она конципира као инсталацију 

са позивом публици на партиципативност и ангажовано учешће у просторном наративу. „Љубављу 

само“ је позив да се бојена тродимезиналана мека форма (лопта) загрли, да се у њу утоне телом. 

Пријатан осећај, враћа нас у тренутак прималног блиског додира, искуства који се везује за особу, а 

не за ликовно дело. Загрлити један експонат и остети његову топлину и мекоћу је другачији начин 

откривања ликовности од уобичајеног. Слично томе, „Дубок зденац“ је просторна инсталација коју 

посматрач открива осим чулима вида, мириса, слуха још и тактилно– босим ногама ходајући кроз 

воду и додирујући камен, ручно обојену вунену твар која покрива цео „игло-куполу“ у коме се 

зденац налази. Иницијацијски моменат отрежњујуће делује својом виталном једноставношћу. 

Перформанс „Велови“ инспирисан текстом С. Жижека (коју изводи у коауторству са Драганом 

Жаревац) имају снажну социјално-политичку поруку идентитета, припадности и предрасуда коју 

гради културолошки обојена улога жене у исламском свету. Драгутиновић-Соколовски врло 

предано конструише свој опус и сваким новим излагањем показује сву комплексност синкретичког 

постпука где није циљ пука визуелна примамљивост артефакта, већ преко уметности ликовно 

освешћивање посматрача . 

 

 

 

 

 

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. 

 



Кандидаткиња је навела 15 референци за ово подручје: 

-Била је координатор-модератор на Међународној ликовној колонији Милешева (2008-2018) 

-Модераторка и коауторка радионице визуелне уметности „Савремена уметност се тиче нас“,/ с 

Драганом Жаревац (Пријепоље, окт 2016) 

-Коауторка уметничког пројекта ВЕЛОВИ / с Драганом Жаревац (Кућа Легата, Магацин КМ, 

Београд), Галеија ММЦ (Н Пазар),  Центар за културу Сопот, ГСУ Панчево, ГСЛУ Ниш (2016-

2019) 

-чланица селекционог жирија за изложбу “Померање граница 4”, Музеј примењене уметности 

(2018) 

-чланица уметничког савета Дома културе Пријепоље (2015-2019) 

-чланица Комисије за област ликовне и визуелне уметности, примењене уметности и 

мултимедија; по конкурсу Министарства Републике Србије, за прикупљање предлога за 

финансирање и суфинансирање пројеката у култури (2013) 

- председница уметничког савета Галерије дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин (2015-

2019) 

-чланица жирија Пролећна награда УЛУС (2013) 

-чланица Комисије за област ликовне и визуелне уметности, примењене уметности и 

мултимедија; по конкурсу Министарства Републике Србије, за прикупљање предлога за 

финансирање и суфинансирање пројеката у култури (2012) 

- чланица селекционе комисије Цртеж и мала пластика, (2012) 

- чланица жирија Јесење награде УЛУСа (2011) 

- чланица уметничког савета, МЛ колонија Милешева, Пријепоље (2008-2018) 

Добитница је I награде  Новембарског салона визуелних уметности, Краљево и награде за мозаик 

на студијама ФЛУ. Радила је као координаторка припремне наставе за пријемне испите на 

уметничким факултетима у Дому културе Пријепоље (2016) 

Од учешћа на јавним трибинама конференцијама, колонијама те радионицама кандидаткиња је 

навела 18 рефернеци (у прилогу  Образац 2) 

 

 

 

 

 

 

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). 

1. члан Удружење ликовних уметника Србије/ од 2000. 

2. члан  Управног одбора УЛУС-а/ од 2011-2013. 

3. члан Координационог одбора уметничких удружења Србије/ од 2011-2013. 



5. серија предавања о савременој уметности и реализација уметничких интервенција у градском 

простору (на градској пијаци), у оквиру радионице за младе "Савремена уметност се тиче нас", 

Пријепоље/ 2016. 

6. уредница каталога /Радионица за младе "Савремена уметност се тиче нас", Пријепоље/ 2016. 

7. уредница и организаторка/вебсајт Уметничке колоније Милешева/2009.  

8. чланица редакције/Монографија Уметничке колоније Милешева, 35 година рада/ 2009 

Укупан број референца је осам. 

 

 

 

 

 

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) 

 
На конкурс за избор сарадника у звању асистента на сликарском одсеку Факултета ликовних 
уметности у Београду пријавило се деветнаест кандидата и то (по редоследу пријављивања): 
Антанасије Пуношевац, Драгиша Маринковић, Душан Стипић, Исидора Фићовић, Ивана 
Драгутиновић Соколовски, Ивона Плескоња, Јован Воротовић, Лариса Ђурић, Лидија Делић, Маја 
Гајић, Миљан Стевановић, Наташа Кокић, Никола Милекић, Нина Тодоровић, Сања Црњански, 
Смиља Иветић, Тамара Ждерић, Тања Богданић и Томица Радуловић. Кандидаткиња Ивона 
Плескоња одустала је од конкурса пре него што је Комисија започела са радом. Сви пријављени 
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