


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Лидија  Делић 

Место и датум рођењa  Никшић, Црна Гора, 11.01.1986. 

Адреса  Ломина 41 

Телефон  0641846319 

E-mail адреса  lidija.delic@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности, Београд 

Мастер Факултет ликовних уметности, Београд 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Универзитет уметности у Београду 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици  Енглески 

 
 
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. Уметнички простор У10, 
једна од оснивача простора, 

организатор програма 

 Београд  03.05.2012 - 

2. Модна кућа МОНА, 
креативни директор  

  Београд  01.11.2011 – 
31.08.2015. 

3. ОШ. “Руђер Бошковић”, 
наставница ликовног  

  Београд  01.09.2018 – 
21.03.2019. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.Изложба по 

позиву: Harald 

Szeemann | 

Grandfather: A 

Pioneer Like Us, 

Poster Series 

 

 Швајцарски институт из Њујорка, Њујорк, САД 

 

https://www.swissinstitute.net/exhibition/harald-szeemann-

grandfather-a-pioneer-like-us/ 

 2019 

2. Shared Meanings, 
групна изложба, 

кустос Милош Зец 

 Шкуц галерија, Љубљана, Словенија  

 

https://www.skuc.org/skupni-pomeni-shared-meanings-razstava/ 

 2019 

3. 57.Октобарски 

салон, Чудо 

какофоније, 

кустоски тим Гунар 

Кваран и Данијел 

Кваран  

 Музеј града Београда, Београд  

 

https://www.oktobarskisalon.org/sr/umetnik/лидија-делић/ 

 2018 

4. Бијенале 

акварела, кустоски 

пројекат Слађане 

Петровић Варагић  

 Савремена галерија Зрењанин, Србија 

 

http://galerija.rs/OLD_html/Bijenala/12Bijemale/12Bijenale.html 

 

 2018 

5.Финале награде 

Мангелос 

 

 Ремонт галерија, Београд, Србија  

 

http://www.mangelosnagrada.org.rs/sr/profile2017.php?id=510 

 2017 

6. Mediterranea 18 

Young Artists 

Biennale, кустос 

изложбе Маја 

Ћирић 

 Бивша амбасада Југославије, Тирана, Албанија  

 

http://www.bjcem.org/mediterranea18/ 

 2017 

7.LISTE уметнички 

сајам  
 Базел, Швајцарска  

http://u10.rs/2015/liste-young-art-fair/ 

 

 2015 

8. Real Presence 8, 

кустоски пројекат 

Биљане Томић и 

Добриле Денегри  

 Castello di Rivoli-Museo di Arte di Contemporanea, Торино, 

Италија  

http://www.seecult.org/vest/real-presence-decenija-stvarnog-

 2007 

http://www.seecult.org/vest/real-presence-decenija-stvarnog-prisustva-umetnika


 prisustva-umetnika 
http://www.ica-realpresence.org 
 

  
 
 

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. Od 2012. jедна од 

оснивача Уметничког 

простора У10, радим 

као члан и организатор 

програма  

 

 Уметники простор У10, 

Београд  

 2012 – … 

 
2. Изложба студената са 

мастер студија ФЛУ  
 

Уметники простор У10, 

Београд 

2019 

3. Рад са студентима и 

ауторима млађе и старије 

генерације, локалним и 

страним ауторима из области 

визуелне културе  

Умeтники простор У10, 

Београд 

2012 – 2019  
 
 
 
 

 

4.  Рад са Колективом У10 на  

групним пројектима и 

разменама са другим ум. 

колективима 

 

 

Србија, Швајцарска, 

Француска, Немачка, 

Словенија, Бугарска, Босна и 

Херцеговина, Мађарска, 

Румунија, Аустрија 

2012 – 2019  
 
 
 
 
 

5. У саставу жирија 

Уметничког простора У10 

Умeтники простор У10, 

Београд 

2012 – 2019  
 
 

6. Форум креативна Европа, 

(Kolarac take over) коаутор 

пројекта  

Коларац, Београд, Србија  2015  
 
 

7. Помоћ у организацији на 

пројекту ”ПИСТА” 

Умeтники простор У10, 

Београд 

Oктобар 2014 – Oктобар 

2015 

http://www.seecult.org/vest/real-presence-decenija-stvarnog-prisustva-umetnika
http://www.ica-realpresence.org/


8. Награда Gioielli di Carta, 

награда за најбољи цртеж на 

студентском сајму цртежа 

Париз, Француска 2010 

 

  

 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. Рад са студентима и ауторима млађе и старије генерације, локалним и 
интернационалним ауторима из области визуелне културе, од 2012. године, 

Уметнички простор У10, Београд  
 

2. Изложба студената са мастер студија ФЛУ, 2019, Уметнички простор У10, Београд 
 

3. Рад са Колективом У10 на групним пројектима од 2012. Године, Уметнички 

простор У10, Београд и размена са другим уметничким групама (Србија, Швајцарска, 

Француска, Немачка, Словенија, Бугарска, Босна и Херцеговина, Мађарска, 

Румунија, Аустрија) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. Real Presence   Србија, Турска, Италија  Од 2006 до 2010 

2. Уметнички простор У10  Београд, Србија  Од 2012 - 

3. 57. Октобарски салон  Уметнички простор У10, 

Београд, Србија 
2018  

 



 

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. 

 
Кандидат Лидија Делић приложила је на конкурс три велика уља на платну и два уља на папиру као и пет 
посебно урамљених сасвим малих радова. Сви предати радови делови су концептуалног пројекта што се 
види из портфолиа. Тако се може сазнати да је кандидат инспирисан етнографским записом Клода Леви 
Штроса који приказује антрополошко путовање по Амазонији. 
 
На првој слици су инсталације прoјекта „Тропски север“. Ту се види фигура усред имагинарно-реалног 
пејзажа у егзотичном пределу - непознатој земљи - симболично менталном простору. Преостале две слике 
имају за тему коњанике-истраживаче са својим водичима. Из пројекта „Путовања заласка сунца“ заступљене 
су две слике са таквом представом у свој ширини лепезе пастелних боја коју ова појава носи. 
Слике су изведене у јаким контрастима и светлим бојама масног колорита. Сликано је лазурно уз коришћење 
фотографије као основног полазишта. 
 
У инсталацији „Путовања заласка сунца“ такође је исто у питању само што је укрштено са плодоносним 
боравком у згради бивше „Југоокеаније“ где по  узору на тамо виђене експонате прави четрдесет малих 
призора урамљених у специјалне двоструке рамове-заједно са легендама о месту и пореклу призора - 
објашњење које алудира на данашњу културу где је слика све, али уз додатак минималног објашњења у 
речима. 
 
 
 

 



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. 
 
Лидија Делић је један од оснивача Уметничког простора У10, где ради као члан и организатор програма. С 
тим у вези, организује изложбе студената. Посебно из области визуелне уметности. Такође, рад у У10 јој 
омогућава и сарадњу са уметницима из иностранства. Поред тога, ангажована је у жирију Уметничког 
простора У10. 
 
Учествовала је на групним изложбама у иностранству (САД, Словенија, Албанија, Швајцарска, Италија), 
углавном као део кустоског пројекта. Учествовала је на Октобарском салону 2018. године. 
 
Коаутор пројекта (Kolarac take over), Форум креативна Европа, Коларац, Београд, Србија, 2015. 
 
Помоћ у организацији на пројекту ”ПИСТА”, Умeтники простор У10, Београд, Oктобар 2014 – Oктобар 
2015.   
 
Награда Gioielli di Carta, награда за најбољи цртеж на студентском сајму цртежа, Париз, Француска, 2010. 
Финалиста награде Мангелос, Ремонт галерија, Београд, Србија, 2017. 

 

 

 

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). 

 
 
Рад са студентима и ауторима млађе и старије генерације, локалним и интернационалним ауторима из 
области визуелне културе, од 2012. године, Уметнички простор У10, Београд  
 
Изложба студената са мастер студија ФЛУ, 2019, Уметнички простор У10, Београд 
 
Рад са Колективом У10 на групним пројектима од 2012. Године, Уметнички простор У10, Београд и 
размена са другим уметничким групама (Србија, Швајцарска, Француска, Немачка, Словенија, Бугарска, 
Босна и Херцеговина, Мађарска, Румунија, Аустрија) 
 
Креативни директор у Модној кући МОНА, Београд, 01.11.2011 – 31.08.2015. 
 



 

 

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. 

 
Real Presence, Србија, Турска, Италија,2006-2010. 
 
Уметнички простор У10, Београд, Србија, 2012 -2019. 
 
Октобарски салон, Уметнички простор У10, Београд, Србија, 2018.  
 
Наставница ликовног у ОШ. “Руђер Бошковић”, Београд, 01.09.2018 – 21.03.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
кандидати задовољавају формалне и уметничке пропозиције конкурса. Комисија закључује да 
изразито висок ниво уметничких достигнућа већине кандидата уједно говори и о високом 
уметничком нивоу студената који тренутно похађају или су завршили докторске уметничке 
студије на ФЛУ.  
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