


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Миљан Стевановић 

Место и датум рођењa  Врање, 13.08.1991. 

Адреса  Скендер-бегова 10/3, Београд 

Телефон  063/157 387 9 

E-mail адреса  miljanstevanovic91@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Основне академске студије, сликарски одсек, Факултет 
ликовних уметности у Београду, 2013. 

Мастер Мастер академске студије, сликарски одсек, Факултет ликовних 
уметности у Београду, 2015. 

Специјализација  / 

Магистратура  / 

Докторат Студент докторских студија, сликарски одсек, Факултет 
ликовних уметности у Београду, од 2015. 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

Семестрални стаж 2018/2019 на Академији лепих уметности и 
дизајна (AFAD) у Братслави ( Erasmus+ Programme and Partner 
countries Nr. 2017-1-SK-01-KA107-035037/SMS 35037 -MOB-
00041, Academy of Fine Arts and Design in Bratislva,  signed by doc. 
Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rector). 

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 
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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. Методичка пракса у 
Предшколској 
установи„Феличита“ 

 Београд.  2014. две недеље 

2. Методичка пракса у ОШ 
„Ратко Митровић“ на 
предмету Ликовна култура 

 Београд.  2015. две недеље 

3. Методичка пракса у 
Средњој школи за дизајн у 
Београду на смеру Ликовни 
техничар 

 Београд.  2015. две недеље 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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. SmartArt – уметност и наука 
у примени „Од инспирације до 
интеракције“, прва 
међународна конференција 
Факултета пеимењених 
уметности у Београду. 

 Српска академија наука и 
уметности, Београд. 

 Новембар 2019. 

2. „SmartArt2019“, групна 
изложба. 

 Конак Кнегиње Љубице, 
Београд. 

 Новембар 2019. 

3. KI 2019, „Demystifying artists 
perception using Neural Style 
Transfer and Augmented 
Reality“, коаутори на пројекту: 
Јелена Маријановић и др 
Петар Пејић. 

 Универзитет у Каселу, Касел, 
Немачка.  

 Септембар 2019. 

4. „Фантазми“, самостална 
изложба. 

 Галерија ‘73, Београд.  Август 2019. 

5. „Letný prieskum 2018/19“, 
групна изложба. 

 Ateliér Mal+by, Академија лепих 
уметности и дизајна, 
Братислава, Словачка. 

 Мај 2019. 

6. „Equrectangular drawings“, 
самостална изложба. 

 Студио „Soren“, Братислава, 
Словачка. 

 Март 2019. 

7. „Ефемерни призори“, 
самостална изложба. 

 Мали ликовни салон, Културни 
центар Новог Сада. 

 Новембар 2018. 

8. „Тријенале цртежа и мале 
пластике“, групна изложба. 

 Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“, Београд. 

 Јул 2018. 

9. „Бескрајни врт“, самостална 
изложба. 

 Галерија Павиљон, Галерија 
савремене ликовне уметности, 
Ниш. 

 Јун 2018. 



10. „Designing Complexity 
2018“, употреба нових 
технологија у архитектури, 
уметности и дизајну, групна 
изложба.  

 Департман за архитектуру, 
Факултет техничких наука, Нови 
Сад. 

 Јун 2018. 

11. „Непрегледним пољима“, 
самостална изложба. 

 Галерија Коларчеве задужбине, 
Београд. 

 Мај 2018. 

12. „Нови чланови УЛУС-а 
2018.“ , групна изложба. 

 Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“, Београд. 

 Јануар 2018. 

13. „30. Чукарички ликовни 
салон“, групна изложба. 

 Галерија ‘73, Београд.  Децембар 2017. 

14. „Сегмент српске графике 
XX века сачуван у оквиру 
фонда Кабинета за графику 
Факултета ликовних уметности 
у Београду“, коаутор текста 
Тамара Ждерић. 

 „Зборник Семинара за студије 
модерне уметности 
Филозофског факултета 
Универзитета у Београду 13-
2017“, Филозофски факултет, 
Универзитет у Београду. 

 Јануар 2017. 

15. „Handmade Artist's Book“, 
уметничка радионица, 
гостујући предавач. 

 Галерија U10, Београд.  Новембар 2016. 

16. „Издвојени предео“, 
мурал. 

 Проте Матеје 10, Трг Славија, 
Београд. 

 Јун 2016. 

17. „Погледи“, групна 
изложба. 

 Галерија ‘73, Београд.  Мај 2016. 

18. „Почетак на крају“, групна 
изложба. 

 Галерија Факултета ликовних 
уметности, Београд. 

 Јун 2015. 

19. „Како град памти“, групна 
изложба. 

 Галерија Факултета ликовних 
уметности. 

 Октобар 2014. 

20. „17. Бијенале студентске 
графике“, Дом културе 
Студентски град. 

 Београд.  Мај 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. Сарадник на научном 
пројекту „Српска уметност XX 
века: Национално и Европа“, 
Филозофски факултет у 
Београду. 

 Београд.  Од маја 2016. 

2. Стипендија за докторанте 
Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја 
Републике Србије. 

Београд. Од маја 2016. 

3. Награда за рад на ручно 
прављеном папиру Факултета 
ликовних уметности у 
Београду. 

Београд. Јун 2015. 

4. Признање Дечјег културног 
центра у Београду за сарадњу 
и учешће у организацији и 
реализацији изложбе 
„Мудрост чула- дечје ликовно 
стваралаштво“ у оквиру 
предмета Методика ликовног 
васпитања и образовања. 

Београд. Фебруар 2015. 

5. Стипендија Фонда за младе 
таленте Републике Србије 
„Доситеја“. 

Београд. 2015. 

6. Стипендија Фонда за младе 
таленте Републике Србије 
„Доситеја“. 

Београд. 2013. 

 

  

 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). 

Члан Удружења ликовних уметника Србије од јануара 2018. 
Дечији културни центар у Београду, ангажован не реализацији еко радионица у пет 
београдских вртића у току 2015. 
Факултет ликовних уметности у Београду, учесник бројних радионица графичких техника и 
ручно прављеног папира у сарадњи са професорком Биљаном Вуковић, у периоду од 2010 
до 2015. 

 



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. Академија лепих 
уметности и дизајна (AFAD) у 
Братислави, Словачка. 

Братислава, Словачка. Летњи семестар 2018/19. 

2. Студио „Soren“, уметнички 
боравак, Академија лепих 
уметности и дизајна (AFAD) у 
Братислави, Словачка. 

Братислава, Словачка. Март 2019. 

3. Филозофски факултет, 
Универзитет у Београду. 
Стдент докторских стдија 
укључен на пројекту 
Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја 
под менторством проф. др 
Лидије Мереник. 

Београд. Од маја 2016. 

 



 

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. 

 
Миљан Стевановић припада групи најистакнутијих студената своје генерације на Факултету ликовних 
уметности у Београду. Генерално уметнички рукопис Миљана Стевановића је еволуирао постепено од 
друге године Факултета ликовних уметности, када је почео темељније да се бави колажем и материјом 
сазданом од папирних слојева, а касније преко ручно рађеног папира, реализовао је монументалне радове 
веома запажене на завршној изложби  за које је добио и награду 2015 године. Током завршних година 
студија Стевановић је поставио и основне одреднице свог даљег рада, а у оквиру докторских студија 
начео једну нову поетику која директно произилази из претходне. Тако су настале серије радова које, како 
у тематском смислу тако и у начину израде представљају заокружену и хомогену ликовну целину. Сви 
цртежи су формата 100x70 цм и реализовани су у комбинованој техници (боје на воденој бази и 
различите креде – пастели). Основне одлике ових радова су: апстрактна форма, рафиниран, постепен 
начин грађења широко постављених бојених маса као и пажљиво формирани колористички односи 
који стварају посебну, помало пригушену и контемплативну атмосферу ових радова.  

Транспарентност наноса боје постигнута је врло деликатним изграђивањем сваког наредног слоја који 

омогућава сагледавање претходно формираних површина. Са истанчаним осећајем за вредности 

материјала, пре свега пастела, Стевановић формира широке постављене и колористички деликатне 

површине на којима се истичу бојени акценти у виду мањих површина и потеза. Цртежи, као и слике 

Стевановића, поседују вибрантност, треперавост површина . 

Стевановић је на конкурс предао слике великог формата (200x150цм), изведене у техници уља на платну. 

Слике припадају истом циклусу и  с а  истим пиктуралним одликама као и цртежи. Дискретан пастелни 

и рафинирани колорит, мекоћа и прозрачност намаза и вибрирајућа мелланхолија одлике су ових радова 

које можемо сврстати у интимистичко- лирску апстракцију . 



Упоређујући све радове предате за конкурс, стиче се утисак да је техника од пресудне важности за 

Стевановића, док је подлога од секундарне, јер његове слике и цртежи су изграђени оним истим преданим 

и методичним потезима којим се један ликовни израз гради у молским колористичким  хармонијама. 

Миљан Стевановић је током две школске године био носилац стипендије „Доситеј“, те стипендије 

Минисарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Излагао је на четири самосталне  и  више групних изложби, а 2016. године извео је, врло успешно, 

мурал под покровитељством Секретаријата за културу града Београда у улици Проте Матеје 10, у 

Београду.  

 

 

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. 

 

Миљан Стевановић је од маја 2016 сарадник на научном пројекту „Српска уметност XX века: 

Национално и Европа“, Филозофски факултет у Београду, под руководством др. Лидије Мереник. 

Као један од најбољих кандидата уживао је стипендију за докторанте Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 

Добитник је Награде за рад на ручно прављеном папиру Факултета ликовних уметности у 

Београду 2015. Носилац је признања Дечјег културног центра у Београду за сарадњу и учешће у 

организацији и реализацији изложбе „Мудрост чула- дечје ликовно стваралаштво“ у оквиру 

предмета Методика ликовног васпитања и образовања фебруара 2015. 

 

Као студент био је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије „Доситеј“2013-2015. 

На основу изложеног закључује се да су Стевановићева активност и квалитет рада препознати и 

редовно награђивани. 

 

 

 

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). 

 

Миљан Стевановић је постао члан Удружења ликовних уметника Србије јануара 2018. 

У оквиру Дечијег културног центра у Београду, ангажован је на реализацији еко радионица у пет 

београдских вртића у току 2015. 



Као студента који је показао склоност ка ручно прављеном папиру, ангажован је од стране 

Факултета ликовних уметности у Београду, а у сарадњи са професорком Биљаном Вуковић, у 

периоду од 2010 до 2015 као учесник бројних радионица графичких техника и ручно прављеног 

папира . 

Стевановић већ од студентских дана показује темељно познавање и технологије папира и 

графичких техника, па је и његов ентузијазам препознат као важан елемент преношења знања. 

 

 

 

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. 

 

Стевановић борави у период од 2018-2019 у Словачкој на Еразмус програму размене. (Академија 

лепих уметности и дизајна (AFAD) у Братислави, Словачка, летњи семестар 2018-2019), такође 

он сарађује у истом периоду са Студиом „Soren“такође у Братислави где и излаже, док од 2016 

године као  студент докторских студија укључен на пројекту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја под менторством проф. др Лидије Мереник на Филозофском факултету, 

Универзитета у Београду.  

 

 

 

 

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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