


  
1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Ивана Милев 

Место и датум рођењa  Београд, 23.07.1987. 

Адреса  Стојана Ковачевића 13, 11211 Београд 

Телефон  064/2449182 

E-mail адреса  inamilev@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности Београд, смер вајарство, 2009. 
Просечна оцена 9,55 

Мастер Факултет ликовних уметности Београд, смер вајарство, 2011. 
Просечна оцена 9,78 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Факултет ликовних уметности Београд, смер вајарство, 2017. 
„Јединство мноштва/ Oрганско-геометријски принцип грађења 
у скулптури и колажу“ 
Просечна оцена 10,00 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка, летњи семестар 
2009/10. (студентска размена) 

Страни  језици   Енглески 
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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. Професор на предметима: 
Практичан рад и Материјали 
и технике на смеру Јувелир 
уметничких предмета 

 “Техноарт Београд“, школа за 
машинство и уметничке занате 

 Јануар 2017-сада 

2. Самостални уметник  УЛУС (Удружење ликовних уметника 
Србије) 

 01.02.2016.-11.01.2017. 

3. Професор на предметима: 
Практичан рад и Материјали 
и технике на смеру Јувелир 
уметничких предмета 

 “Техноарт Београд“, школа за 
машинство и уметничке занате 

 09.02.-13.02. 2015. 
17.10.-31.10. 2014. 
 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
•Предмети:  
Практичан рад (Јувелир уметничких предмета) наства  1- 4 године (2017-2021) 
Материјали и технике (Јувелир уметничких предмета) настава 1- 4 године (2017-2021) 
Материјали и технике (Гравер уметничких предмета) 2 и 4 година (2017-2018) 
•Искуство у онлајн настави у школској 2019/2020 и 2020/2021. Платформе преко којих је реализована настава: 
Мудл, Гугл учионица и гугл мит, Зум. 
•Разредно старешинство (2017-2021) 

4.2. 

4.3. 

4.4. 
Менторство на 4.години , 7 ученика: израда радова у материјалу (уникатног накита и украсних предмета) и 
писаног дела Матурских радова. 

4.5. 
-2017. и 2020. Председник комисије за одбрану Матурског рада на смеру Јувелир уметничких предмета 
-2018. Члан комисије за одбрану Матурског рада на смеру Јувелир уметничких предмета 

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 

Самосталне изложбе: 

1. „Мета-елемент“  Продајна галерија Београд  28.фебруар-16.март 
2020. 

2.“Не/променљиво“  Галерија Хаос, Београд  12.март-14.април 
2019. 

3.“Јединство мноштва“ докторски 
уметнички пројекат 

 Музеј Zepter, Београд  3.новембар-
31.децембар 2016. 

4. „Graeae“  Ликовна галерија, 
Културни центар Београд 

 11.фебруар-05.март 
2016. 

5.“Не/ограничено II“  Галерија Goethe institute, 
Београд 

 18.јун-18.јул 2016. 

6. „Не/ограничено“  Дом омладине, Београд  24.март-5.април 
2015. 

7. „Ритам елемената“  Модерна галерија 
Лазаревац 

 Октобар 2013. 

8. Отворени студио  Уметнички павиљон, 
Дизелдорф 

 Јул 2013. 

9. .“Унутрашњи слојеви“  Галерија ФЛУ, Београд  Јануар 2012. 

10. „N°2“  Галерија ФЛУ Београд  Јул 2011. 

11.“Бескрај“  Магацин у Краљевића 
Марка (организација Дома 
Омладине), Београд 

 Март-Април 2010. 

12.Изложба цртежа и скулптура  Галерија АЛТ, Београд  Октобар 2010. 

13. „Complex“, скулптура изложена у јавном 
простору, манифестација „Штајеска јесен“ 

 Грац, Аустрија  Септембар 2009. 



Уметничке резиденције и радионице: 

14. Крупар-арт Суботица, Србија Август 2020. 

15. Студијски боравак Cité internationale des 
arts 

Париз, Француска Јул 2019. 

16. Радионица „Пигмалион“ Тамнјаника, Србија Мај 2019. 

17. “Nature & Art“ Осечина, Србија Јул 2018. 

18. „Кроз вртлоге Лима“, израда мурала у 
групи на Дому културе Пријепоље (Летња 
уметничка школа Универзитета уметности у 
Београду) 

Пријепоље 20.-28.јул 2014. 

19. Bauhaus Goes South – East Europe, DAAD 
fondation 

Сарајево, Босна и 
Херцеговина 

3.-12.децембар 2013. 

20. Студијски боравак у организацији 

Kulturamt Landeshauptstadt Düsseldorf 

Дизелдорф, Немачка 1.-31.јул 2013. 

21. „City Lab“ извођење рада „Немир“ у 

јавном простору 

Мостар, Босна и 
Херцеговина 

31.мај-9.јун 2013. 
 

22. Радионица за израду дрвених мозаика Мокрин, Србија 17.-22.септембар 
2012. 

23. Прва београдска ликовна колонија Галерија Перо, Београд 13.-19-август 2012. 

24. „Дуни ветре са банатске стране“ 

извођење скулптуре у јавном простору 

„Цреповање“ 

(Летња уметничка школа Универзитета 

уметности у Београду) 

Нови Бечеј 27.јул-4.август 2012. 

25. “Исток је западно од запада“  израда 

мозаика (Летња уметничка школа 

Универзитета уметности у Београду) 

Ниш 16.-24.јул 2011. 

26. Студијски боравак, Kunst auf dem 
Fasanenhof/ Europaplatz 

 Штутгарт, Немачка  23.август-
18.септембар 2010. 

 
 Радови у јавним колекцијама: 

27. “Не/ограничено XVI“ (колаж) и 
“Не/ограничено XVII“ (колаж), откуп дела 

 Установа за културу 
„Божидар Аџија“ 

2019. 

28. “Не/ограничено I“ (колаж) и 
“Не/ограничено II“ (колаж), дела у 
колекцији и сталној поставци 

Courtyard Marriott Hotel, 
Београд 

2015. 

 29. “Растезање” (скулптура), дело у 
колекцији, откупна награда 

Ниш Арт Фондација, Ниш 2015. 



30. “Не/ред” (скулптура), “Не/ограничено III“ 
(колаж) и “Не/ограничено VI“ (колаж) , дела 
у колекцији, откуп 

Музеј Zepter, Београд 2015. 

31. ‘Рељеф’ I и ‘Рељеф II’, дела у колекцији Tereapanonica, Мокрин 2012. 

32. “2км” (скулптура), дело у колекцији, 
откуп 

Музеј Zepter, Београд 2011. 

 Групне изложбе: 

33. Изложба награђених радова за 2020 
https://ulus.rs/blog/nagrade-ulus-a-2020/  

Галерија УЛУС 20. јануар – 12 
фебруара 2021 

34. Јесења изложба „Уплетени“ 
https://ulus.rs/blog/jesenja-izlozba-2020-
upleteni/  

Уметнички павиљон 
„Цвијета Зузорић“,Београд 

12.новембар- 12 
јаунуар 2020/21 

35. Летњи салон скулптуре, Изложба 
вајара/ки Србије 

Уметнички павиљон 
„Цвијета Зузорић“,Београд 

5.септембар- 
5.октобар 2020. 

36. Изложба радова насаталих на 
уметничкој колонији „Крупар-арт“ 

Крупара, Суботица Септембар 2020. 

37. 15. Међународни бијенале уметности 
минијатуре 
https://issuu.com/kratkaforma/docs/katalog_15b 

Културни центар Горњи 
Милановац 

6.јун-31.август 2020. 

38. „Art must go on“  Галерија “Art for all” 
Београд 

 04-14. јуна 2020. 

39. „Јавни хоби“ дела из колекције Ненада 
Костића 

 Галерија „Х-витамин“  16.јануар-
15.фебруар 2020. 

40. Изложба радова насталих на 
радионицама „Пигмалион“ 

Изложбени простор 
Факултета уметности у 
Нишу 

9. децембар 2019. 

41. Хуманитарна аукција „Доситеј 1925“ Установа за културу Вук, 
Београд 

2. октобар 2019. 

42. Летњи салон скулптуре, Изложба 
вајара/ки Србије 

 Народни музеј Панчево  23.јул-10.август 2019 

43. Летњи салон скулптуре, Изложба 
вајара/ки Србије 

 Уметнички павиљон 
„Цвијета Зузорић“,Београд 

 27.јун-21.јул 2019. 

44. 10/9 Отворени студио  Лука Београд  Мај 2019. 

45. „20/20“  Биоскоп „Балкан“ Београд  2.-9. новембра 2018. 

46. „Природа као могућност радикалне 
уметничке праксе“ 

Transformart галерија, 
Београд 

Октобар 2019. 

47. „Крај и почетак“ Српски културни центар, 
Париз 

Август 2018. 

48. „Младост 2018“ Кућа Легата, Београд Јун 2018. 

49. „Младост 2018“ Фабрика дувана, Ниш Мај 2018. 

https://ulus.rs/blog/nagrade-ulus-a-2020/
https://ulus.rs/blog/jesenja-izlozba-2020-upleteni/
https://ulus.rs/blog/jesenja-izlozba-2020-upleteni/
https://issuu.com/kratkaforma/docs/katalog_15b


50. „Confronti/Поређења” Југословенска кинотека, 
Београд 

Септембар 2017. 

51. „Уметност науци-наука уметности“ Прогрес галерија, Београд Јун 2017. 

52. „На младима свет остаје“ Ноћ музеја Музеј Zepter, Београд Мај 2017. 

53. Уметност на папиру  Народна библиотека 
Србије, Беград 

 5.мај-9.јул 2017. 

54. „Погледи 2017“  Галерија 73, Београд  4.-16.мај 2017. 

55. „Имагинације на папиру“ Културни центар Инђија 24. фебруар-8.март 

56. „Младост 2016“ Кућа Легата, Београд Јун 2016. 

57. „Младост 2016“ Галерија Србија, Ниш Мај 2016. 

58. Изложба уметника из региона CEI (Централна европска 
иницијатива) Трст, Италија 

18.-24.мај 2016 

59. Прва изложба уметничке групе 
„Димензија“ 

Галерија општине Врачар, 
Београд 

13.-26.јун 2016. 

60. „Аквизиције у 2015“ 

http://www.zeptermuseum.rs/akvizicije-u-2015 
Музеј Zepter, Београд 28.јануар-13.март 

2016. 

61. „Десет година Нишарт фондације“ Галерија Прогрес, Београд Новембар 2015. 

62. ‘НОА’ Дани отворене уметности, серија 
колажа „Преплети“ 

Културни центар Новог 
Сада 

5.-11.октобар 2015. 

63. ‘Црна соба”, колаж “Не/ограничено VI“ 
http://www.zeptermuseum.rs/crna-soba  

Музеј Zepter, Београд Јул-август 2015. 

64. „Младост 2015“ скулптура „Растезање“  Галерија Кућа Легата, 
Београд 

Јун 2015. 

65. „Младост 2015“ скулптура „Растезање“ Галерија „Србија“, Ниш Мај-Јун 2015. 

66. “Контакт” изложба женског 
стваралаштва  

Установа културе 
Пароброд, Београд 

15.-21.децембар 
2014. 

67. ’БОА’ Дани отворене уметности Културни центар Београд Јун 2014. 

68. „Egallery“ шестомесечна изложба, 
изложени цртежи „Лист“ и „ Трење“ 
http://sund.rs/egallery-i/  

Executive Group, Београд Март-Август 2014. 

69. Изложба новопримљених чланова 
УЛУПУДС-а  

Галерија Сулуј, Београд 3.-13.март 2014. 

70. “Све што о теби могу да не знам“, 
изложен рад “Немир“ 

Галерија АЛУ, Сарајево, 
Босна и Херцеговина 

7.-11.децембар 2013. 

71. „Младост 2013“, скулптура „Раван“  Галерија „Филип Морис“, 
Ниш 

Мај 2013. 

72. „Годишња изложба вајара Србије“ 
скулптура „Опкољавање“  

Железнички музеј, Београд 
Народни музеј, Крушевац 

20.мај-5.јул 2013. 

http://www.zeptermuseum.rs/akvizicije-u-2015
http://www.zeptermuseum.rs/crna-soba
http://sund.rs/egallery-i/


73. „Фрагменти“ , изложени цртежи 
„Трагови“ и „Шуштање“ 

Галерија ФЛУ, Београд 28.март-5.април 
2013. 

74. Међународна изложба “Student and 
Faculty Inernational Exchange”, изложени 
цртежи „Сажимање“ и „Усецање  

MacLaren ArtCentre, Barrie, 
Канада 

Фебруар 2013. 

75. „Нови чланови 2013“, изложене 
скулптуре „Тактилност“ и „Тиха празнина“ 

Уметнички павиљон 
„Цвијета Зузорић“,Београд 

12.-30.јануар 2013. 

76. „25. Чукарички ликовни салон“, 
изложена серија скулптура „Склад“ 

 Галерија 73, Београд  27.децембар-
22.јануар 2012. 

77. Групна изложба дрвених мозаика 
‘Рељеф’ I и ‘Рељеф II’,  

Terrapanonica, Мокрин Септембар 2012. 

78. Изложба „Прва београдска ликовна 
колонија“, цртеж „Унутар граница“ 

Галерија општине Врачар, 
Београд 

20.-26.август 2012. 
 

79. „Годишња изложба вајара Србије“, 
изложена скулптура „Тиха празнина“ 

Уметзнички павиљон 
Цвијета Зузорић, Београд 

28.јун-22.јул 2012. 

80. „ШУНД“ Шта уметност нуди друштву, 
изложена скулптура „Тактилност“ 

Студенски културни 
центар, Београд 

9.-17.мај 2012. 

81. „Црвена соба“ Манифестација Ноћ 
музеја, изложена скулптура „2 км“  

Музеј Zepter, Београд Мај 2012. 

82. “Богатство визуелне реалности“, 
изложена скулптура „2 км“ 

Корошка галерија 
ликовних уметности, 
Марибор 

10.фебруар-1.април 
2012. 

83. „Нове аквизиције I/ 2011“ Музеј Zepter, Београд 17.новембар -
18.децембар 2011. 

84. “Creative or cloned”, изложене скулптуре 
„Бујица“ и „Тиха празнина“ 

Галерија O3on, Београд Октобар 2011. 

85. "Rollingart machine", изложена скулптура 
„Цвркут“  

Кућа Ђуре Јакшића, 
Београд 

Јул 2011. 

86. „40. Изложба цртежа и скулптура малог 
формата студената ФЛУ“ 

Дом омладине Београд 14.-27.јул 2011. 

87. Изложба награђених студената ФЛУ за 
школску 2010/11 

Галерија ФЛУ, Београд 23.јун-10.јул 2011. 
 

88. „XVI Бијенале студенског цртежа Србије“ Дом културе Студенски 
град, Београд 

Мај 2011. 

89. Међуародна студенска изложби 
„Transform“, изложена скулптура “Бујица“ 

 Национална галерија 
иностране уметности, 
Софија, Бугарска 

 6.април-8.мај 2011. 
 

90. „Просторни цртеж“  Галерија Магацин, Београд Јануар 2011. 

91. “HIGH NOON Europaplatz”, изложена 
инсталација „2523“ 

 Europaplatz, Штутгарт, 
Немачка 

 23.август-
18.септембар 2010. 

92. „39. Изложби цртежа и скулптура малог 
формата студената ФЛУ“ 

Галерија Магацин, Београд 21.-31.мај 2010. 
 

93. Изложба радова награђених студената за 
школску 2008/9 

Галерија ФЛУ, Београд 25.јун-5.јул 2009. 



94. „38. Изложба цртежа и скулптура малог 
формата студената ФЛУ“  

Дом омладине Београд 6.-10.октобар 2009. 
 

95. „TERRatorija“ изложба у јавном простору, 
скулптуре „Венере“ 
(Програмски оквир „Дани Београда“) 

Галерија СКЦ, Обреновац 18.-30.април 2009. 

96. „Прогресивне наде 3“, изложена серија 
скулптура „Умножено“  

Галерија „Хаос“ и јавни 
простор- улица Цара 
Лазара, Београд 

2.јul 2008. 

97. „37. Изложба цртежа и скулптура малог 
формата студената ФЛУ“ 

Дом омладине Београд Maj 2008. 

 
 

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. Златно длето 2020, 
годишња награда за 
скулптуру УЛУС 

Београд 2020. 

2. Ниш арт фондација, III 
Награда 

Ниш 2015. 

3. Главна награда у категорији 
„Уметност“ Клуб Суперсте 

Београд 2013. 

4. Награда за инсталацију 
„Шунд“ 

 Београд  2012. 

5. Награда зa скулптуру 
„Creative or cloned“ О3он 

 Београд  2011 

6. Велика награда „Риста и 
Бета Вукановић“ ФЛУ 

 Београд  2011 

7. Специјална награда 
Књижаре-комисион „Талент“ 

 Београд  2011. 

8. Прва награда ФЛУ за 
мозаик 

 Београд  2011. 

9. „Нове алтернативе“ 
награда галерије АЛТ 

 Београд  2010. 

10. Награда СО „Савски 
венац“ за скулптуру у 
материјалу 

 Београд  2009. 



11. Награда „Београдски 
анђели“ Град Београд 

 Београд  2004. 

12. Сребрна Медаља 
Shankar’s International 
Children’s Competition 

 New Delhi  2004. 

 

  

 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). 

 
 
 



 
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. 

 
Кандидаткиња Ивана Милев у списку репрезентативних референци у одељку „Резултати уметничког, 
односно научно-истраживачког рада“ бележи тринаест (13) самосталних изложби и седамдесет и две (72) 
групне изложбе. Иако сврстана у уметнице млађе генерације, Милев иза себе има изузетно богату 
професионалну биографију и уметнички ангажман.  
 
На конкурсу за радно место асистента на Вајарском одсеку представила се просторним радовима 
Преображај, бојено дрво и жица, 2021. 
Дрхтај, дрво и метална жица, 2016. 
Мета, челик и пластика, 2020. 
Не-предвиђено, пластика, поцинкована жица и платно, 2019. 
Тишина, дрво и ручно плетена жица, 2016. 
и колажима из серија Неограничено (Неограничено XII, акварел колаж од бојеног папира, 
100x70цм, 2016. Неограничено XV,  колаж од бојеног папира, 100x70цм, 2018. Неограничено XX, 
колаж од бојеног канапа, 100x70цм) и серије Метамерс (бакар и месинг на лесониту, 140x50цм 
сваки, 2019-20.) који чине складну и проблемски компактну целину. Они представљају резултат 
дугогодишњег уметничког бављења ауторке, структуралним композицијама великог броја 
елемената у широком спектру материјала и њиховим просторним обликовањем. Такође, 



кандидаткиња је приложила обимну документацију, која потврђује изузетан уметнички опус, 
велику посвећености и перманентан рад, константног квалитета. 
 
Медијски различите, две паралелне уметничке линије: моделовање просторних структура и 
истраживање композицијских могућности колажа и цртежа функционишу попут спојених судова. 
Конципирани на истим принципима, они нису пуко превођење из једног у други медиј, напротив, 
искуства и открића стечена у раду  са тродимензионалним формама, допуњују и колажне радове на 
папиру и обратно.  Овакав приступ указује на изузетан методолошки поступак, високог уметничког 
домета. 
Тродимензионални радови састављени су од различитих модуларних јединица а самим тиме и 

повезивани различитим системима. Ова разнородност веза између елемената композиције нужно 

утиче и на просторну организацију структура и представља једну од централних истраживачких 

линија. Такође, ослањајући се на богат репертоар тактилних својстава различитих материјала, 

Милев, наглашава ове њихове особености кроз структуралну организацију елемената. 

Рад из 2020. Мета, геометризована форма, попут мреже, састављена од металне жице и 

пластичних спојева, обједињује у себи квалитете просторног цртежа и конструисаног простора. 

Иако доминантно конструктивна и артифицијелна, ова форма у себи садржи виталност органске, 

живе појаве. Направљена од ригидних материјала, она, ипак у својој „зглобовитој“ природи 

отелотворује покрет. Фокусирано и темељно истраживање каузалности између градивних јединица, 

начина њиховог повезивања и финалног облика јесте у основи овога рада. За наведени рад Милев 

је добила награду УЛУС-а Златно длето 2020. 

Скулптура Преображај, структурно комплексна форма од бојеног дрвета и жице је премијерно 

приказан рад најновије продукције и својим дометом имплицира нови квалитативни скок у 

уметничком раду ауторке. Рад више него успешно балансира пуноћу форме и прозрачност 

структуре. Иако невеликих димензија, једноставних контура, ова форма док слободно и са лакоћом 

лебди у простору, истовремено оставља утисак велике густине и компримованих сила.   Користећи 

се скромним и једноставним материјалима, нетенденциозним приступом, али великом 

прецизношћу Милев постиже највиши домет с оним што јој је на располагању. 

Дрхтај зидна форма, од дрвених летвица и металне жице, наговештава освајање простора, 

трансформацију, без спектакла, дискретним гестовима организације елемената, природно обојење 

дрвета постаје треперење и покрет форме. Боја је, у радовима Иване Милев често присутна, никада 

није декор, већ увек у функцији покрета и артикулације уметничког језика. 

Рад Не-предвиђено, направљен од пластичних елемената, поцинковане жице и платна открива 

инсталациони потенцијал одабраног скулпторског поступка. Овај, рад, не постоји тек тако простору, 

његове структуре су срасле са простором, прожете су њиме. Међу радове изражене тактилности, 

спада Тишина, заталасана зидна форма од ручно плетене жице и дрвених елемената, која упркос 



робусности материјала и поступка одише суптилношћу ручног рада.  

Иако у своме раду често примењује репетицију, Милев показује одговорност не улазећи у замке 

хиперпродукције или неподношљиве лакоће. Опус је проблемски утемељен и резултат је изузетне 

посвећености и марљивости. Својим конзистентним и темељним приступом ликовној 

проблематици Ивана Милев наставља уметничку путању коју су у нашој уметности утемељиле Олга 

Јанчић и Олга Јеврић. 

 
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. 

 У одељку стручно професионалних референци Ивана Милев бележи дванаест (12) награда за 
свој уметнички рад, пет (5) учешћа на уметничким радионицама/пројектима у којима је 
учествовала као коаутор. 
Током студија Милев је захваљујући својим професионалним квалитетима учествовала на више 
радионица и као коаутор уметничких пројеката у којима је показала способност за групни рад и 
сарадњу 

• „Кроз вртлоге Лима“, израда мурала у групи на Дому културе Пријепоље (Летња 
уметничка школа Универзитета уметности у Београду) Пријепоље, 2014. 

• „City Lab“ извођење рада „Немир“ у јавном простору, Мостар, Босна и Херцеговина 2013. 

• Радионица за израду дрвених мозаика, Мокрин, Србија, 2012. 

• „Дуни ветре са банатске стране“ извођење скулптуре у јавном простору „Цреповање“ 
(Летња уметничка школа Универзитета уметности у Београду) Нови Бечеј , 2012. 

• “Исток је западно од запада“  израда мозаика (Летња уметничка школа Универзитета 
уметности у Београду) Ниш, 2011. 

Осим поменутог, Ивана Милев је у петт наврата била учесница уметничких резиденцијалних 
програма: Крупар-арт, Суботица, Србија, 2020. 

             Студијски боравак Cité internationale des arts Париз, Француска, 2019. 
             Радионица „Пигмалион“, Тамњаника, Србија, 2019. 
            “Nature & Art“, Осечина, Србија ,  2018. 
              Прва београдска ликовна колонија, Галерија Перо, Београд, 2012. 

 
Ивана Милев, је на уметничкој сцени активна од 2008. године, још од времена студија на 
Вајарском одсеку.  Препозната је и призната као уметница чији радови континуирано одржавају 
висок уметнички домет, о чему сведочи дванаест награда, које је добила за свој уметнички рад:   

1. Златно длето 2020, годишња награда за скулптуру УЛУС-а, 2015.  
2. Ниш арт фондација, III Награда, 2013.  



3. Главна награда у категорији „Уметност“ Клуб Суперсте, 2013.   
4. Награда зa скулптуру „Creative or cloned“ О3он, Београд, 2011. 
5. Награда за инсталацију „Шунд“, Београд, 2012.  
6. Велика награда „Риста и Бета Вукановић“ ФЛУ , 2011. 
7. Награда ФЛУ за мозаик, 2011. 
8. „Нове алтернативе“ награда галерије АЛТ  Београд, 2010. 
9. Награда СО „Савски венац“ за скулптуру у материјалу 2009. 
10. Специјална награда Књижаре-комисион „Талент“, Београд, 2011. 
11. Награда „Београдски анђели“ Град Београд  Београд  2004. 
12. Сребрна Медаља Shankar’s International Children’s Competition  New Delhi  2004. 

 
Радови Иване Милев, као већ етаблиране уметнице, налазе се у приватним и јавним 
колекцијама, музејима и установама културе (Музеј Zepter, Ниш Арт Фондација, Courtyard 
Marriott Hotel, Београд, Terapanonica, Мокрин, Установа за културу „Божидар Аџија“, …) 
 
Поред претходних референци, важно је истаћи да Ивана Милев поседује искуство педагошког 
рада које је стекла радећи у Школи за машинство и уметничке занате “Техноарт Београд“, где и 
тренутно ради као наставник на предметима Практичан рад и Материјали и технике на смеру 
Јувелир уметничких предмета. У својој педагошкој пракси, Милев је бележи и менторства на 
изради матурских радова, практичном и писаном делу. Важно је истаћи и да је у измењеним 
условима за наставу током претходне две школске године, Милев успешно реализовала онлајн 
наставу и предавања на платформама Мудл, Гугл учионица, Зум. 
 
 
 
 
 
 
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). 

 
Чланица  је УЛУС-а од 2013. године и УЛУПУДС-а од 2014. године 

 

 

 
 
 



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. 

 
Велики број манифестација на којима Милев учествује јесу међународног карактера, што говори 
да је њен рад препознат и вреднован и у ширим оквирима од локалне уметничке заједнице. 
 
 

• Рад „Complex“, скулптура изложена у јавном простору, манифестација „Штајерска јесен“ 
настала је као ауторски рад у сарадња са Институтом за уметност у јавном простору,  Грац, 
Аустрија, 2009. 

 

• Учествује у Bauhaus Goes South – East Europe, DAAD fondation, пројекту регионалне 
сарадње факултета уметности и Баухаус Универзитета у Вајмару, у реализацији рада у 
јавном простору Сарајево, Босна и Херцеговина 2013. 
 

• Године 2013. као награђени студент реализује студијски боравак у организацији Kulturamt 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Дизелдорф, Немачка 
 

• 2013. године у пројекту „City Lab“ реализује рад „Немир“ у јавном простору, Мостар, 
Босна и Херцеговина,  
 

• Студијски боравак, Kunst auf dem Fasanenhof/ Europaplatz, Штутгарт, Немачка, 2010. 
 

 
Године 2018. учествује на групној изложби „Крај и почетак“ у Српском културном центру у  
Паризу, а 2016. године на изложби уметника из региона, CEI (Централна европска иницијатива) 
Трст, Италија.  
Током студија, 2013. године учествује на Међународној изложби “Student and Faculty Inernational 
Exchange”, MacLaren ArtCentre, Barrie, Канада, са изложеним цртежи „Сажимање“ и „Усецање као 
и 2011.  на Међуародној студенској изложби у Националној галерији иностране уметности 
„Transform“, Софија, Бугарска. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6. Закључак са предлогом за једног кандидата  
       (до 500 речи укупно) 
1. Испуњени обавезни услови 
2. Испуњени изборни услови (најмање 2 од 3) 

 
На конкурсу за радно место асистента или асистента са докторатом, на Вајарском одсеку 
Факултета ликовних уметности у Београду пријавило се осам кандидата. 
 
За радно место асистента са докторатом услове испуњавају следећи кандидати: Ивана Милев, 
Вида Станисавац Вујчић, Петар Сибиновић и Милан Кулић.  
Док за радно место асистента услове испуњавају следећи кандидати: Дуња Трутин, Надежда 
Кирћански, Тијана Зорић и Јован Достанић. 
Комисија је радила у саставу: Радош Антонијевић, ред. проф; Оливера Парлић Карајанковић, 
ванр. проф; Габриел Глид, ванр. проф; Драган Рајшић, ванр. проф; сви са ФЛУ Београд  и Невена 
Поповић, доцент Факултета уметности Универзитета у Приштини.  
 
Кандидати и кандидаткиње које је комисија посебно издвојила били су: Ивана Милев, Дуња 
Трутин, Надежда Кирћански и Петар Сибиновић, али су у најужем избору по мишљењу комисије 
остале две кандидаткиње:  Ивана Милев и Дуња Трутин. 
Комисија је разматрала кандидате по следећим параметрима: Уметнички опус и 
репрезентативне референце и компетенције у пољу радних задатака које ће будући асистент 
обављати у оквиру рада на факултету. 
По овим параметрима кандидаткиње  Ивана Милев и Дуња Трутин издвојиле су се већинском  
подршком комисије, те их комисија предлаже да буде изабране на место асистента или на место 
асистента са докторатом. 
 
Дуња Трутин  је кроз уметнички рад остварила 24 репрезентативне референце, а у одељку 
изборних услова има испуњена сва три услова.   
Дуња Трутин је кандидаткиња која осим вансеријске, самосвојне и у сваком сегменту изузетне  
уметничке праксе, има искуство у педагошком раду из домена уметности са свим генерацијама 
од основношколских до оних који тек уписују факултете уметности. Осим тога она има искуство 
учешћа у разним теоријско уметничким пројектима, затим у изради дидактилких материјала за 
наставу ликовне културе разних нивоа  као и у изади рецензија дела других аутора. Има Кембриџ 
сертификат о знању енглеског језика – CAE, са нивоем знања језика Ц2 према ЦЕФР стандарду, а за свој 
уметнички рад више пута је награђивана.  
 
Ивана Милев у професионалној биографији бележи 97 репрезентативних референци, док је у 
изборним елементима испунила сва три услова. 



Вишегодишњи посвећен уметнички рад, који је запажен и препознат као изузетан у ширим 
професионалним круговима, као и педагошко искуство које кандидаткиња поседује у раду са 
младим будућим професионалцима из поља уметности, препоручују кандидаткињу Ивану Милев 
за радно место асистента са докторатом. Својим конзистентним, истрајним и темељним 
приступом скулпторској професији и особеном поетиком, Ивана Милев, иако уметница млађе 
генерације, заузима значајно и истакнуто место на нашој уметничкој сцени. 
 
 
КОМИСИЈА ПРЕДЛАЖЕ: кандидаткиње Ивану Милев и Дуњу Трутин да буду изабране на место 
асистента или асистента са докторатом на  ФЛУ у Београду. 
 
 
 
 

Комисија: 
 
 

1.______________________________________ 
др ум. Радош Антонијевић, ред. проф. ФЛУ у Београду 

 
2.______________________________________ 

др ум. Оливера Парлић Карајанковић, ванр. проф. ФЛУ у Београду 
 

3.______________________________________ 
мр Габриел Глид, ванр. проф. ФЛУ у Београду 

 
4.______________________________________ 

др ум. Драган Рајшић, ванр. проф. ФЛУ у Београду 
 

5._____________________________________ 
др ум. Невена Поповић, доцент Факултета 

уметности Универзитета у Приштини 
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