


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Смиља Иветић 

Место и датум рођењa  Београд, 16.11.1983. 

Адреса  Канарево брдо 7/3, Београд 

Телефон  0603604787 

E-mail адреса  smilja.ivetic@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије О.Ш. "Јанко Веселиновић", Београд 

Мастер  Факултет ликовних уметности, Београд, смер сликарство 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Факултет ликовних уметности, Београд, смер сликарство 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ ПРОГРАМИ: Cité internationale des Arts, 

Париз, Француска,  2014.; Sucre Sol – Artist in residence програм,  

Барселона,  Шпанија,  јун-јул  2012. 

 

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. самостални уметник  Београд  2009.  –  2018. 

2. ДТП, графичко 
обликовање  

 Ringier Axel Springer, Београд  2018. –  данас 

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 самосталних 

уметника, 100 година УЛУСА, 

Необичан створ, слика на 

папиру 

Уметнички павиљон Цвијета 

Зузорић, Београд 

 

2019. 

2. Причам ти причу, 

самостална изложба слика 

Мала сала уметничког 
павиљона Цвијета Зузорић, 
Београд 

2018. 

3. Самостална изложба  Официрски дом, ГСЛУН, Ниш 2018. 

4. На крилима паганског - 

самостална изложба 

 Галерија Сулуј, Београд  2018. 

5. Салон у октобру,  

Небеска дешавања, слика, 

80x200cm 

Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

2017. 

6. Традиционална 

новогодишња продајна 

изложба, Медитеран, цртеж 

Уметнички павиљон Цвијета 

Зузорић, Београд 

 

2016. 

7. Бонжур мадаме,  

самостална изложба 

 Галерија Сулуј, Београд  2015. 

8. Оpen sudio, Cité 

internationale des Arts, Париз 

 Cité internationale des Arts, 
Париз 

 2014. 

9. Proxima estacion,  

самостална изложба  

 КЦ Град, Београд  

 

 2012. 

10. Јесења изложба УЛУС  Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

 2015. 



 

11. Јесења изложба, УЛУС  

 

Уметнички павиљон Цвијета 

Зузорић,  Београд 
2014. 

12. Пролећна изложба, УЛУС  

 

 Уметнички павиљон Цвијета 

Зузорић, Београд 
 2013. 

13.. ИНТЕРБИТЕФ XIV, 

Портрет, туш на папиру 

 

 Међународна галерија 

портрета, Тузла, БиХ 
 2011 

14. Прогресивне наде II, 

цртежи 

 

 Галерија Хаос, Београд  2010. 

 15. “ФРАГИЛНО-рукуј 

пажљиво” 

 
  

  Галерија Магацин, Београд  2010.   

  
 
 
 
 
 

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. Добитник награде из фонда 

мр. Миодраг Јањушевић, 

академски сликар, ФЛУ  

 Београд  2008. 

2. Студент генерације 

Факултета ликовних 

уметности 

Београд 2008. 

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. 

 
Смиља Иветић је реализовала 10 запажених самосталних изложби и учествовала на преко 20 групних 
изложби у земљи и иностранству (Фанцуска, Босна и Херцеговина, Грчка, Бугарска, Аустрија) . 
 

На семантичком нивоу Смиљa Иветић се у свом стваралаштву бави истраживањем рефлексија у оквиру 

релација између паганске уметности, религиозног сликарства и савременог ликовног израза. Примењујући 

типично посмодернистички поступак она полази од проучавања референтних примера богатог историјско-

уметничког наслеђа, са посебном концетрацијом на византијске средњовековне узоре и романичко 

сликарство Каталоније, да би поступком деконструкције и реинтерпретације дошла до оригиналних и 

самосвојних ликовних решења. У визуелизацији ове теме уметница као обједињујући елемент посебно 

апострофира свет крилатих бића. Иконографија на њеним сликама почива на измаштаним, митским бићима, 

ликовно слободно често фрагментално дефинисаних кроз понављање јасно изражених мотива (крило, глава, 

фигуре са више глава, ребра, сунце, еротски мотиви...). Савременим ликовним језиком примереним 

актуелним уметничким приликама, Смиља Иветић третира у суштини религиозну тему креирајући властити, 

интимни свет „небеских гласника“. Радови са којима је конкурисала за место асистента на Факултету 

ликовних уметности у Београду, наставак су серије цртежа и слика великог формата које је реализовала у 



оквиру свог докторског уметничког пројекта под називом „На крилима паганског“. Тематски они задржавају 

претходну фигурацију – представе бића која левитирају између апстракције, религиозног и паганског, с тим 

што се симболички они сада развијају у дефинисаније портрете или фигуре са одређеним карактером.  

 

Своје радове Смиља Иветић гради у слојевима тако што наноси велике количине воде и туша на папир, 

препуштајући тим потупком део свог креативног процеса спонтаном току разливања боје. Користећи пипете, 

прсте или друге алате уметница слободно гради спонтане форме и јак експресионистички цртеж, у готово 

ритуалном поступку „бесконачног“ понављања потеза. Ликовна игра почива на односу између распршених 

површина изведених транспарентним тушевима и цртачким интервенцијама пресованим или обичним 

угљеном, које понекад истичу и појачавају осликане форме, а понекад функционишу независно од њих. 

Цртеж је енергичан, изведен црном бојом у виду контуре и поседује специфичан вид виталности сродан 

„наивности“ дечијег цртежа. Колорит је у регистру чистих основних боја, плава, црвена и жута, које су 

обогаћене природним нијансама шафрана, топлих окера и тиркиза, уз доминацију беле боје која је не само 

обједињујући елемент већ и извор светлости, симбол духовне чистоте. На одређеним радовима уметница 

користи и сребрне листиће које спонтано наноси и накнадно третира сликарким потезима. Њене слике на 

први поглед одају утисак спонтаности, непосредности, готово игре у настајању, али то је само варка „првог 

погледа“ иза које стоји озбиљна мисаона ангажованост и ликовна промишљеност. 

 

 

 

 

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. 

 
Добитница је две награде: 

• Добитник награде из фонда мр. Миодраг Јањушевић, академски сликар, 2008. 

• Студент генерације Факултета ликовних уметности, Београд 2008. 
 
и три стипендије: 

• Стипендиста Републике Србије 2004, 2005, 2006. 

• Стипендиста града Београда 2007, 2008. 

• Стипендиста ЕФГ Банке за 100 најбољих судената Србије 2008. 
 
 

 

 

 



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). 

 

ЈАВНИ РАДОВИ: Мурал, Psi Cro, Airoport City, Београд, 2007. 

 

 

 

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. 

 
РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ ПРОГРАМИ:  

• Cité internationale des Arts, Париз, Француска,  2014. 

• Sucre Sol – Artist in residence програм,  Барселона,  Шпанија,  јун-јул  2012. 
ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ:  

• Русалка, Бугарска,  2009. 

• Водице, Голубинци,  2010. 
 
 
 

 

 

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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