


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Никола Милекић 

Место и датум рођењa  Београд, 16. 9. 1991 

Адреса  Вељка Петровића 45 

Телефон 0644823713 

E-mail адреса  cibu91@yahoo.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет Ликовних Уметности 

Мастер Факултет Ликовних Уметности 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат   

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.     

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.Изложба „Уметност данас“ 
Слике „Здравица“ и „Први 
рођендан“ 

 Народна Бнака Србије 2019 

2.Изложба сликарске секције 
Слика „Издајници“ 

 Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић 

 2019 

3.Пролећна изложба 
Слика „Торта“ 

 Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић 

 2019 

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 15. 
  

    

  
 
 
 
 



 
 

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.Самостална изложба  Квака 22  2019 

2.   

3.   

 

  

 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. 

Никола Милекић се још на мастер студијама на Факултету ликовних уметности истакао као веома вредан и 

продуктиван млади стваралац, па је 2015 године био и носилац награде за сликарство „Ђорђе Бошан“. Осим ове, 

он је добитник још једне студентске награде за цртеж на другој години. 

Управо тада, на другој години појавили су се први знаци експресионистичког темперамента, који је он током 

читавог периода школовања изоштравао и продубљивао. 

Представио се на конкурсу за асистента мапом од десетак табли цртежа и пет слика, које су продужетак исте 

стваралачке линије. 

Фигуративне и сочног пастуозног потеза, ова уља на платну су мањег формата, муклог колорита, али веома 

живог потеза и  набијени енергијом. Подједнако оријентисани ка тематици жанра, радови на папиру као и слике, 

резимирају једну позицију аутора окренутог ка опсервацији непосредне околине, са погледом који је донекле 

критичарски, а донекле емпатичан. Носе лаконске називе „Ноћ“, „Тата“, „Торта“, „Троје у плавом“, „Здравица за 

одсутне“, а који сугеришу моменат и повод насликане сцене. Ипак расположење које влада на свакој од ових 

слика јесте у суштини врло слично: људи су без црта лица дакле без свог идентитета, окупљени око стола или 

над столом повијени и углавном док обедују или пију. Та позиција не дозвољава ликовима да се развију у целу 

фигура, већ су приказани изблиза, па се посматрачу намеће улога укљученог сведока радње. Простор је веома 

лимитиран и без продубљивања по плановима, кадар је крупан. Стиче се утисак да аутор не желећи да уђе у 

објашњавање идентитета учесника, не задржавајући се на детаљима попут предмета или приказивања простора, 

бежећи од сваког детаља који би могао да одвуче пажњу, да он заправо слика апстрактну слику са фигуративним 

исходом. За овакву твдњу разлог је инсистирање не на веродостојности предметне реалности, већ на квалитету 

пиктуралног бојеног слоја који је можда прави носилац поруке, оне која на интуитивном нивоу исписује драму и 



у свакодневном призору. 

Колорит на овим сликама је опор са ту и тамо звучним акцентима. Што се мапе цртежа тиче – у питању су кроки 

жанр сцене попут оних које се срећу и на сликама : људи око стола, светковине и музичари, парови. На њима 

линија доминира гипка и флуидна и са лакоћом дефинише предмете.  

Милекић овим показује изузетан елан да оживи једну традицију која је била веома присутна у међуратном 

српском сликарству, а која можда није сасвим  исцрпљена. 

  

 

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. 

 

Никола Милекић је до сада имао једну самосталну (галерија Квака 22, Београд) и три групне 

изложбе, те две награде током својих студија на ФЛУ. 

 

 

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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