


 

 1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

/ 

② 

 

Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

Просечна оцена 

педагошког рада према 

доступним, релевантним 

студентским анкетама 

(више од 30% учешћа 

студената) по 

предметима на 

основним и мастер 

студијама износи: 4,71.  
③ Искуство у педагошком раду са студентима 

 

12 година 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и др. 

④ Резултати у развоју уметничког подмлатка на Факултету 

 

Комисије за оцену и 

одбрану доктората и 

докторских уметничких 

пројеката 

 

1. Члан комисије за оцену 

и одбрану докторског 

уметничког пројекта ”О 

природи ствари – цртеж 

као анализа позиције 

појединца у савременом 

друштву”, кандидаткиње 

мр Наташе Кокић, 

Факултет ликовних 

уметности, Универзитет 

уметности у Београду, 

одлука број 12/13, од 

12.2.2019. 

2. Члан комисије за 

оцену и одбрану 

докторског уметничког 

пројекта на 

Интердисциплинарним 

студијама 

Универзитета 

уметности у Београду, 

под називом 

”Дигитална 

портативна 

технологија – Телесно 

приказивање – слика 

идентитета, 

вишемедијска 



просторна 

инсталација” 

кандидаткиње Вање 

Станковић, 

Универзитет 

уметности у Београду, 

одлука број 11/43, од 

28.5.2020. 
5 Менторство на два завршна рада на свим нивоима студија 

(другом или трећем), а уколико студијским програмом није 

омогућено да наставник буде биран за руководиоца завршног 

рада, то се може заменити једном репрезентативном 

референцом у ужој уметничкој области за коју се бира.   

 

6 

 

Менторство на шест завршних радова на свим нивоима 

студија (другом или трећем), а уколико студијским програмом 

није омогућено да наставник буде биран за руководиоца 

завршног рада, то се може заменити са две репрезентативне 

референце у ужој уметничкој области за коју се бира.   

 

 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

референци 

и др. 

Навести референце и друго 

7 Три репрезентативне референце у ужој 

уметничкој области за коју се бира (од којих се 

најмање једна од ових референци односи на 

реализовано дело архитектуре). 

  

8 Три репрезентативне референце у ужој 

уметничкој области за коју се бира у периоду од 

послњег избора, из три различите категорије. 

 Према овом критеријуму Комисија 

може да наведе 28 (двадесет осам) 

репрезентативних референци у ужој 

уметничкој области за коју се бира 

из 5 (пет) различитих категорија (од 

најмање три), од последњег избора у 

звање доцента 2017. године. 

 

Репрезентативна референца у 

категорији јавно излагање 

уметничког дела на самосталним 

изложбама; 

У овој категорији су издвојене 15 од 

којих 4 од избора у претходно звање 

од којих се за ПРВУ 

репрезентативну референцу наводи: 

-”Уплашићу самог себе!”, Ликовна 

галерија, Културни центар Београда, 

Београд, кустос: Гордана Добрић, 

13.12.2018-5.1.2019.  

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/2

4/radio-beograd-2/3353144/zlatni-

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/3353144/zlatni-presek.html
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/3353144/zlatni-presek.html


presek.html Публикација: ISBN 978-

86-7996-207-2 

Репрезентативна референца у 

категорији јавно излагање 

уметничког дела на колективним 

жирираним изложбама и 

манифестацијама 

У овој категорији је издвојено 27 од 

чега 17 од претходног избора у 

звање доцента, и од којих се за 

ДРУГУ репрезентативну референцу 

наводи: 

”Соба с погледом”, Културни центар 

Београда, Београд, Србија 

10.12.2020 – 21.1.2021. Публикација: 

ISBN 978-86-7996-255-3 

Репрезентативна референца у 

категорији комерцијална 

реализација уметничког дела 

У овој категорији је издвојено 8 од 

којих 5 од избора у претходно звање 

и од којих се за ТРЕЋУ 

репрезентативну референцу наводи: 

Откуп за Уметничку колекцију 

European Patent Office, Mинхен, 

Немачка, рад ”Cityscape XII”, 2019, 

уље на платну, 120  x 100 цм   

Уговор 10.12.2019. ПО 4500098474 

Рад је приказан на групној изложби 

у иностранству и објављен у филму 

"Exploring Art at EPO", © VG Bild-

Kunst, Bonn 2021 (https://youtu.be/M-

i0zsA7YSU) 

Репрезентативна референца у 

категорији награде и признања за 

уметнички рад у земљи и 

иностранству 

У овој категорији је издвојено 3 

референце од чега једна у 

претходном изборном периоду у 

звању доцента, и за ЧЕТВРТУ 

репрезентативну референцу се 

наводи:  

Прва награда Фондације Владимир 

Величковић за савремени цртеж, 

https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/24/radio-beograd-2/3353144/zlatni-presek.html
https://youtu.be/M-i0zsA7YSU
https://youtu.be/M-i0zsA7YSU


2018. године. 

Публиковано у стручном каталогу 

”10 година награде за цртеж Фонда 

Владимир Величковић” и приказaно 

на релевантним стручним 

изложбама. 

Репрезентативна референца у 

категорији објављена теоријска 

или уџбеничка дела у земљи и 

иностранству (књиге и стручна 

периодика) 

У овој категорији су издвојена 2 

рада од којих 1 од избора у 

претходно звање, од којих се за 

ПЕТУ репрезентативну референцу 

наводи: 

Иван Шулетић је аутор једног текста 

под називом ”Cityscapes of Non-

places” који је прихваћен за 

објављивање у стручном часопису 

САЈ (ISSN 1821-3952, e-ISSN 2787-

1908) volume 12, issue 2, 2020. (М52) 

Потврда од 5.5.2022. 

 

9 Шест репрезентативних референци у ужој 

уметничкој области за коју се бира, најмање две 

различите категорије, од којих најмање три од 

избора у претходно звање, (од којих се најмање 

једна од ових референци односи на реализовано 

дело архитектуре, а једна на објављено 

теоријско и/или уџбеничко дело). 

 

  

10 Шест репрезентативних референци у ужој 

уметничкој области за коју се бира, из најмање 

три различите категорије, од којих најмање три 

у периоду од последњег избора. 

 

  

11 

 

Девет репрезентативних референци у ужој 

уметничкој области за коју се бира, најмање три 

различите категорије, од којих најмање три од 

избора у претходно звање (од којих се најмање 

једна од ових референци односи на реализовано 

дело архитектуре).   

  

 

12 Одобрен уџбеник или монографија за ужу 

област за коју се бира, поглавље у одобреном 

уџбенику за ужу област за коју се бира, 

објављени у периоду од избора у наставничко 

звање ванредни професор. 

  

 

 



ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo две из свих изабраних услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

①Члан уређивачког одбора или уредник  научног/ стручног/уметничког 

часописа или зборника радова у земљи или иностранству; 

2 Члан организационог одбора или учесник научних/стручних 

конференција и скупова или уметничких манифестација 

националног/регионалног/међународног нивоа; 

3 Аутор/коаутор пројекта, елабората или студије;  

4 Аутор/коаутор/сарадник у уметничком пројекату у другим 

уметничким областима;  

5. Руководилац или учесник у научном или истраживачком пројекту; 

6. Руководилац израде пројекта архитектуре,урбанистичког пројекта 

или плана, главни или одговорни пројектант/урбаниста; 

⑦Иноватор, аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког 

унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

8 Учешће у промоцијама  

⑨Уметнички радови у домаћим или међународним колекцијама 
2. Допринос академској и 

широј заједници 

①Председник, члан органа управљања, стручних органа и комисија 

факултету или универзитета у земљи или иностранству; 

②Руковођење или учешће у активностима од значаја за развој и углед 

факултета, односно Универзитета; 

3 Члан стручних и других радних тела и комисија при органима управе 

(министарства,  градска управа, локална управа и др.) или другим 

организацијама значајним за ширу друштвену заједницу; 

4 Председник или члан органа управљања националне или међународне 

струковне (професионалне) организације; 

5 Учешће у раду (чланство у комисијама, радним телима, одборима и 

др.) институција од јавног значаја, научних институција и институција 

културе, струковних (професионалних) организација, националних или 

међународних; 

6 Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената; 

7 Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(радионице, перманентно образовање, курсеви у организацији 

стручних/професионалних удружења и институција или сл.); 

8 Домаће или међународне награде и признања за унапређење 

образовања, струке и/или науке. 

9 Репризна излагања уметничких дела  
3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1 Учешће у реализацији пројеката, студија и других научних и 

уметничких остварења са другим високошколским и научно-

истраживачким установама, односно установама културе или 

уметности у земљи или иностранству;  

②Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским и научно-истраживачким установама, односно 

установама културе или уметности у у земљи или иностранству;  

3. Учешће у програмима размене наставника и студената; 

4. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма; 

5 Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 
 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

1.1. Др ум. Иван Шулетић је: 



- Члан уређивачког одбора и члан редакције интернет часописа Супервизуелна од 2013. до 2018. године. 

www.supervizuelna.com ISSN 2334-8038_supervizuelna (online) 

 

1.7. Др ум. Иван Шулетић је иноватор, аутор / коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, 

експертиза, рецензија радова или пројеката  

- Рецензент каталога изложбе ”Просторни агенс”, 18. Бијенала уметности Панчево 2018. године, ISBN 978-

86-87103-70-2 

 

1.9. Уметнички радови др ум. Ивана Шулетића се налазе у домаћим или међународним колекцијама 

- 

- Waterfront, диптих, уље на платну, 200 x 240 цм, 2018. године, Музеј града Београда, Збирка за ликовну и 

музичку уметност од 1950. године 

- Cityscape VI, туш на папиру, 80 x 80 цм, 2018, Музеј града Београда, Збирка за ликовну и музичку уметност 

од 1950. године  

- Cityscape XII, уље на платну, 120  x 100 цм, 2019, Уметничка колекција European Patent Office, Mинхен, 

Немачка  

- #CFRP Cityscape XI, уље на платну, 200 x 180 цм, 2019, Уметничка колекција European Patent Office, 

Mинхен, Немачка  

- Cityscape V, уље на платну, 200 x 220цм, 2014, Wiener Art Collection Београд 

- Cityscape IV, уље на платну, 200 x 240цм, 2015, Колекција Галерије Савремене ликовне уметности Ниш, 

Установе културе од националног значаја 

- Cityscape III, уље на платну, 200 x 220цм, 2014, Колекција Шуматовачка – Центар за ликовно образовање, 

Београд 

 

 

2. 1. Кандидат др ум. Иван Шулетић је председник, члан органа управљања, стручних органа и комисија 

факултета или универзитета у земљи или иностранству: 

- Координатор Радне групе за унапређење квалитета изложбених капацитета Универзитета у Београду – 

Архитектонског факултета, одлука број 02-15511 од 19.1.2022. 

- Члан комисије за припрему предлога структуре студијског програма Унутрашња архитектура – мастер 

академских студија Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, одлука број 01-1921/2-4.2 од 

16.9.2019. 

- Члан комисије за припрему реакредитације студијских програма основних академских студија – 

Архитектура и мастер академских студија – Архитектура, Универзитета у Београду – Архитектонског 

факултета према стандардима Royal Institute of British Architecture (RIBA) од 16.9.2019. и 18.1.2021. 

- Члан комисије за избор једног сарадника у звању асистента и комисије за припрему реферата о 

пријављеним кандидатима за избор једног сарадника у звање асистента за ужу уметничку област Ликовне 

уметности, на Департману за архитектуру, Архитектонски факултет, одлука број 02-84/1-20 од 20.12.2018, 

односно 02-2383/2-6.6. од 19.10.2018. 

- Члан Комисије за писање извештаја за избор сарадника у звању асистента за ужу уметничку област 

Сликарство, Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности у Београду, одлука број 100/23, од 

20.10.2020. 



- Члан комисије за писање извештаја за избор наставника у звању доцента за ужу уметничку област 

Сликарство, Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности у Београду, бр. 105/4, 16.11.2020.  

  

2.2. Кандидат др ум. Иван Шулетић је руководио или учествовао у активностима од значаја за развој и углед 

факултета, односно универзитета:  

- Учесник у организацији и реализацији изложбе: “Архитектура експонат – Павиљон Србије на 

Међународној изложби архитектуре у Венецији 1991-2016.” галерија Аула Архитектонског факултета, 2018. 

године http://www.arh.bg.ac.rs/2018/10/31/izlozba-arhitektura-eksponat-paviljon-srbije-na-medjunarodnoj-izlozbi-

arhitekture-u-veneciji-1991-2016/?pismo=lat 

- Учесник у организацији и реализацији изложбе “Простор: цртеж и слика - 60 година збирке радова 

Kабинета за Ликовне форме Архитектонског факултета”, галерија Аула Архитектонског факултета 2017. 

године. 

- 2016. године са наставницима и сарадницима из области ликовних уметности ради на обликовању и 

архивирању Збирке ликовних радова Кабинета за Ликовне форме на Архитектонском факултету 

Универзитета у Београду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




