


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Милан Кулић 

Место и датум рођењa  06.09.1988. године, Нови Сад 

Адреса  27. марта 41/60, Београд 

Телефон  0642202477 

E-mail адреса  kulic.vajar@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Вајарски одсек на Факултету ликовних уметности, Београд 
(2007-2010) 

Мастер Вајарски одсек на Факултету ликовних уметности, Београд 
(2010-2012) 

Специјализација  / 

Магистратура  / 

Докторат  Факултет ликовних уметности, Београд (2012-2019), ментор 
ванр. проф. др ум. Радош Антонијевић 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 / 

Страни  језици  Енглески језик 

 
 
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. сарадник на пословима 
израде сценографије и 
реквизита за потребе 
снимања филмова, серија и 
реклама 

  Хонорарни ангажман  2016 -  

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. 
  
 Демонстратор на предметима Вајање портрета (блок настава), Вајарска технологија и Скулптура у камену (рад са 
студнетима основних и мастер студија), летњи семестар школске 2012/2013. године, Факултет ликовних 
уметности у Београду.  
  
  

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 

Самосталне изложбе: 

1. Пулсар (са Дањом Текић и 
Ваштаг Венделом) 

 Ликовна галерија Културног 
центра Београда 

 2021 

2. Камен и нумен  Галерија Факултета ликовних 
уметности 

 2019 

3. Нумен  Центар за културу, Ковин  2018 

4.  Архитектоника II  Галерија савремене уметности, 
Панчево 

 2018 

5. Просторни еквиваленти  Блок Галерија, Београд  2017 

6. Архитектоника  Салон 77, Ниш  2017 

7. Дискорд  Галерија Коларчеве задужбине, 
Београд 

 2017 

8. Разговор о простору II  Народни музеј, Смедеревска 
Паланка 

 2016 

9. Разговор о простору I  Музеј Horeum Marge Ravno, 
Ћуприја 

 2016 

10. Скулптуре  Културни центар, Горњи 
Милановац 

 2016 

11. Скулптуре скулптура  Ликовни салон Културног 
центра, Нови Сад 

 2016 

12. Односи просторних 
облика 

 Галерија 73, Београд  2016 

13. Скулптуре  Културни центар, Рума  2011 

     

Колективне изложбе (избор): 

1. Простори другости АртЛаб, Коларчева задужбина, 
Београд 

2019 



2. XXXII Октобарски салон Центар за културу, Ковин 2018 

3. XXXI Октобарски салон 
  

 Центар за културу, Ковин  2017 

4. Вајари Србије Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

2017 

5. Годишња изложба Галерија Коларчеве задужбине, 
Београд 

2017 

6. NOA - Novi Sad Open Art Стара стрељана Еђшег, Нови Сад 2016 

7. Сегмент савремене 
визуелне сцене 

Галерија Луцида, Београд 2016 

8. Погледи 2016 Галерија 73, Београд 2016 

9. 28. Чукарички ликовни 
салон 

Галерија 73, Београд 2015 

10. Уметничке интервенције 
V 

Магацин у Краљевића Марка, 
Београд 

2015 

11. Вајари Србије Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

2015 

12. Anonymous Drawings Kunstverein Tiergarten, Galerie 
Nord, Берлин, Немачка 

2015 

13. Anonymous Drawings artQ13 Gallery, Рим, Италија 2015 

14. Anonymous Drawings Galerie Geyso20, Брунсвик, 
Немачка 

2015 

15. Мајска изложба графике Графички колектив, Београд 2015 

16. Нови чланови Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

2015 

17. Фрагменти Кућа краља Петра, Београд 2014 

18. Друго међународно 
тријенале графике 

Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

2014 

19. Изложба студената ФЛУ Галерија Петровац на Млави 2013 

20. Румски вајари своме граду Културни центар Рума, Рума 2013 

21. Вајари Србије Галерија Железничког музеја, 
Београд 

2013 

22. Вајари Србије Народни музеј, Крушевац 2013 

23. Belgrade/Munich Галерија ФЛУ, Београд 2013 

24. Румски сликари своме 
граду 

Културни центар Рума 2013 

25. 15. Румски ликовни салон Културни центар Рума 2013 



26. Изложба студената ФЛУ Галерија Центра за културу 
Свети Стефан, деспот српски, 
Деспотовац 

2013 

27. International Student& 
Faculty Excange 

Georgian College, Бари, Канада 2013 

28. (BIG)(BINF) – Biennale 
Internazionale del Piccolo 
Formato 

Тревисо, Италија 2013 

29. 16 Internazionale Scultura 
da Vivere – Lo spazio di 
aggregazione giovanile 

Кунео, Италија 2012 

30. Мајска изложба графике Графички колектив, Београд 2012 

31. Изложба радова 
награђених студената 
Факултета ликовних 
уметности у Београду 

 
Галерија ФЛУ, Београд 

2012 

32. Изложба студената 
Универзитета 
уметности у Београду - 
ФЕСТУМ 

Студентски културни центар. 
Београд 

2012 

33. Изложба цртежа и 
скулптура малог 
формата студената 
Факултета ликовних 
уметности у Београду 

Дом омладине, Београд 2012 

34. XI Међународно бијенале 
уметности минијатуре 

Модерна галерија Културног 
центра, Горњи Милановац 

2012 

35. Мастер - Изложба 
студената мастер 
студија графике и 
вајарства Факултета 
ликовних уметности у 
Београду 

Галерија савремене уметности, 
Смедерево 

2012 

36. Исток је источно од 
запада 

Галерија ФЛУ, Београд 2011 

37. Изложба радова 
награђених студената 
Факултета ликовних 
уметности у Београду 

Галерија ФЛУ, Београд 2011 

38. Изложба цртежа и 
скулптура малог 
формата студената 
Факултета ликовних 
уметности у Београду 

Дом омладине, Београд 2011 



39. Мастер - Изложба 
студената мастер 
студија графике и 
вајарства Факултета 
ликовних уметности у 
Београду 

Галерија савремене уметности, 
Смедерево 

2011 

40. Прво међународно 
тријенале графике 

Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

2011 

41. Нишки цртеж Галерија савремене ликовне 
уметности, Ниш 

2011 

42. Румски ликовни салон Културни центар Рума 2011 

43. 10. Румски новогодишњи 
ликовни салон 

Културни центар Рума 2010 

44. Изложба радова 
награђених студената 
Факултета ликовних 
уметности у Београду 

Галерија ФЛУ, Београд 2010 

45. Изложба студената 
Универзитета 
уметности у Београду - 
ФЕСТУМ 

Студентски културни центар. 
Београд 

2010 

46. Изложба цртежа и 
скулптура малог 
формата студената 
Факултета ликовних 
уметности у Београду 

Дом омладине, Београд 2010 

47. Изложба цртежа и 
скулптура малог 
формата студената 
Факултета ликовних 
уметности у Београду 

Дом омладине, Београд 2009 

Колоније, радионице и симпозијуми: 

 

1. Пета уметничка 
колонија на Гочу 

Културни центар Рибница, 
Краљево 

2019 

2. Media Art Festival Центар за културу, Ковин 2017 

3. Интернационални 
скулпторски 
симпозијум МЕРМЕР 

Прилеп, Македонија 2015 

4. Пети 
интернационални скуп 
вајара 

Рипањ 2014 

5. Студентска колонија 
Мермер и звуци 

Аранђеловац 2012 



6. Ликовна колонија 
Борковац 

Рума 2012 

7. Студентска ликовна 
колонија ТERRA 

Кикинда 2012 

8. Летња уметничка 
школа Универзитета 
уметности у Београду 

Ниш и Сићево 2011 

9. Радионица на 
међународном 
симпозијуму Сећање 
града 

Архитектонски факултет и 
Културни центар Београд 

2011 

10. Прва студентска 
колонија Мермер и 
звуци 

Аранђеловац 2010 

11. Летња уметничка 
школа Универзитета 
уметности у Београду 

Сењски рудник и Ресавица 2010 

12. Радионица Менаџмент 
у уметности 

у оквиру V Фестивала 
студентског 
интернационалног театра 

2009 

13. Ликовна колонија 
Борковац 

Рума 2009 

14. Цртеж Зрењанин 2009 

  
 
 
 
 
 
 

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. Годишња награда Галерије 
за најбољу изложбу 

 Коларчев народни 
универзитет, Београд 

2017 

2. Награда за скулптуру XXXI Октобарски салон у 
Ковину 

2017 



3. Награда  за скулптуру у 
материјалу СО Савски Венац 

Факултет ликовних 
уметности 

2012 

4. Награда Сретен 
Стојановић вајар, за 
резултате у скулптури 

Факултет ликовних 
уметности 

2011 

5. Награда за скулптуру у 
материјалу СО Савски Венац 

Факултет ликовних 
уметности 

2010 

6. Стипендиста Фонд за младе таленте - 
Доситеја 

2011/12 

7. Стипендиста Фонд за младе таленте - 
Доситеја 

2009/10 

8. Стипендиста Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја 

2008/09 

9. Стипендиста Европски покрет у Србији, 
пројекат „Путујемо у 
Европу“, за 70 најбољих 
студената Србије 

2012. 

10. Фрагменти, коаутор 

пројекта 

Кућа краља Петра, Београд 2014. 

11. Истраживање ликовних 

аспеката камена, аутор 

пројекта 

Галерија Коларчеве 
задужбине и Блок галерија, 
пројекат подржан од стране 
Секретаријата за културу 
града Београда 

2017. 

 

  

 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). 

- Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја – сарадник на 

пројекту Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и 

раној историји Балкана, ОИ 177012, Балканолошки институт САНУ (2014-2017) 

- Члан Удружења ликовних уметника Србије (УЛУС) од 2015. године 

 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
Милан Кулић је завршио основне академске студије 2010. а мастер академске студије 2012. на Вајарском 

одсеку Факултета ликовних уметности у Београду. На истом факултету је и докторирао 2019. године са темом 

„Камен и нумен, амбијентална инсталација“. 

Током протеклих десет година  самосталног уметнилког рада, Милан Кулић је  имао тринаест (13) 

самосталних изложби и  четрдесет и седам (47)  гурпних изложби.  

Учествовао је у преко четрнаест (14) радионица, симпозијума и колонија. 

Већ током  студија он је свој уметнички рад заснивао у правцу обимног истраживања скулптуре у камену. 

Серија радова у камену под називом „Издвојена маса“ Кулић чува природни облик камена, његова вајарска 

интервенција сводила се на пробијњу геометризованих облика унутар стена. Уводећи празнину унутар 

камене масеи  доводећи у однос материјал, камен и геометријски простор који ослобађа у унутрашњости 

форме. 

Кулић у радовима у серији под називом „Aрхитектоника“ гради кроз сложене целине које се састоје од 

различитих геометријских облика који сваки прецизним позиционирањем  компонује сложену целине.  

У пројекту под називом „Дискорд“, који је приказаои 2017. године на изложби је у Галерији Задужбине 



Илија М.Колараца  под поднасловом „Крајњи контраст“ спровео је опсежне клесарске радове, бавећи се 

смо сложеном перцепцијом тродимензионалних облика. У овом раду сустичу се мишљење о  облику и 

његовој зависности од светла, као и у покупају да у дугом процесу клесања дође до својеврсне процедуре 

контемплативног рада који ће на обвлику оставити трагове дубојке концентрације, без потребе за  било 

каквим конкретним садржајем.Кроз ову серију скулптура у камену, минималног израза, проширује своје 

истраживање и кроз медиј цртежа сводећи израз на затамњени облик очишћен од свих сувишних детаља, 

цртеж сведен на црне геометријске површине. 

Докторски уметнички пројекати Милана Кулића под називом „Камен и нумен“ aмбијентална инсталација из 

2019. године приказан у Галерија Факултета ликовних уметности у Београду проширује истраживање 

различитих стања интервеције на камену његових особина као скулпторског материјала и процеса рада. 

Уводећи и просторну и временску димензију документовањем и архивирањем различитих процеса 

интервеције на камену. Видео рад  процеса клесања у коме уметник цео камени блок који је на почетку 

геометријски облик претвара клесањем у мале комадиће камена и прашине узбудњив је скоро филозофски 

став уметника, а он сам серијом радова са из овог пројекта успешно проширује поља скулпторског деловања 

и мишљења кроз процес рада каменом као скулпторским материјалом. 

На изложби „Пулсар“ 2021. год, (са Дуњом Текић и Ваштаг Венделом) у Ликовној галерији Културног центра 

Београда  Кулић је прецизно одређеним димензијама скулптуре у облику сирове камене масе у односу на 

галеријски простор као  и духовитим начином постављања  тако да публика скоро неможе да уђе у галерију 

од саме скулптуре, Милан Кулић створио јак пластички доживљај у духу његових најбољих радова.  

Милан Кулић је добитник је више награда за свој уметнички аганжман  од којих треба издвојити Годишњу 

награда Галерије за најбољу изложбу, Коларчевог  народног  универзитета у  Београду 2017. 

Члан је  Удружења ликовних уметника Србије од  2015. а током летњег семестра школске 2012/13 године 

радио је као демонстратор на Вајарском одсеку Факултета ликовних уметности. 

Милан Кулић је посвећени скулпторски стваралац у који у својим најбољим радовима достиже висок 

уметнички квалитет. Веома је обучен за израду скулптура у скоро свим сложеним скулпторским техникама. 

Показује изтразито интересовање за теоријске и филозофске уметничке тенденције и често их инкорпорира 

у свој рад. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 
Током летњег семестра школске 2012/13 године радио је као демонстратор на Вајарском одсеку 

Факултета ликовних уметности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

-2017 године Годишња награда Галерије за најбољу изложбу, Коларчев народни универзитет, Београд, 
-2017 године Награда за скулптуру, XXXI Октобарски салон у Ковину,  
-2011 године награда Сретен Стојановић, за резултате у скулптури, Факултет ликовних уметности у 
Београду, 

- -2010 године Награда за скулптуру у материјалу СО Савски венац, 

- -2012 године Награда за скулптуру у материјалу СО Савски венац. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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