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Универзитет Метрппплитан Бепград 
 

ИЗВЕШТАЈ П ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 НА КПНКУРСУ ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ НАСТАВНИКА  ИЗ 
НАУЧНИХ ПБЛАСТИ 

1 ППДАЦИ П КПНКУРСУ, КПМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 
 

1. Пдлука п расписиваоу кпнкурса, прган и дауум дпнпщеоа пдлука 

 Пдлука рекупра бр.  3-3- 00165 od 8.6.2020. гпдине 

2. Брпј кпнкурса, дауум и месуп пбјaвљиваоа кпнкурса 

 1-1-11408 пд 09.06.2020. гпдине;  

 Лису ”Ппслпви”  Наципналне службе за заппщљаваое дана 11.06.2020. 

3. Брпј насуавника кпји се бира, са назнакпм реднпг брпја раднпг месуа из кпнкурса, зваоа и назив 

уже наушне пбласуи 

 Насуавник за вещуину Шивеое и крпјеое 

4. Сасуав Кпмисије за припрему извещуаја у пријављеним кандидауима за избпр у зваое насуавника   

са назнакпм имена и презимена свакпг шлана, зваоа, назива уже наушне пбласуи за кпју је изабран у 

зваое, дауум избпра у зваое и усуанпва у кпјпј је шлан кпмисије заппслен: 

4.1. Тијана Павлпв, дпцену, пбласу: Мпдни дизајн, Факулуеу дигиуалних умеунпсуи Универзиуеуа 
Меурппплиуан; 

4.2. Катарина Самарчић, дпцену, пбласу: Мпдни дизајн, Факулуеу дигиуалних умеунпсуи 
Универзиуеуа Меурппплиуан; 

4.3. Ана Цвијанпвић, предаваш на предмеуима Мпдни деуаљи и Пснпви дизајнираоа на Академији 
уехнишких сурукпвних суудија Бепград – пдсек Бепградска пплиуехника. 
 

5. Пријављени кандидауи: 

5.1.  Љиљана Милишић 

5.2.  Ана Кркпбабић 
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2 ППДАЦИ П КАНДИДАТУ – ЉИЉАНА МИЛИЧИЋ 
 

2.1 БИПГРАФСКИ ППДАЦИ 

1.   Име, име једнпг рпдиуеља и презиме: Љиљана Драган Милишић  

2.  Зваое насуавника (акп ппсупји), дауум избпра и инсуиууција кпја је изврщила избпр (хрпнплпщки 
навесуи и преухпдна зваоа, акп их је билп, са дауумима избпра):     

1.  Предаваш сурукпвних вещуина, 2013. „Универзиуеу Меурппплиуан”, Бепград; 
2.  Технишки сарадник, 2009. „Виспка уексуилна суукпвна щкпла за Дизајн, уехнплпгију и 

меначмену“, Бепград 

3.  Дауум и месуп рпђеоа, адреса: 

                16. јун 1983. Субпуица 

4.  Садащое заппслеое, прпфесипнални суауус, усуанпва или предузеће: 

                Предаваш сурукпвних вещуина „Универзиуеу Меурппплиуан”, Бепград; 

5.  Гпдина уписа и заврщеука пснпвних суудија: 

             1. Пснпвне сурукпвне суудије 2006-2009. 

             2. Пснпвне академске суудије 2016-2018. 

6.  Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на пснпвним суудијама: 

              1. Mпдни дизајн „Виспка уексуилна суукпвна щкпла за Дизајн, уехнплпгију и меначмену“, Бепград  

                   Прпсек: 9,66/10 

               2.Mпдни дизајн „Универзиуеу Меурппплиуан”, Бепград 

                   Прпсек:  9,56/10 

7.  Гпдина уписа и заврщеука магисуарских или масуер суудија: 

           Специјалисуишке сурукпвне  суудије 2012-2013. 

8. Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на магисуарским или масуер суудијама: 

              Специјалисуа сурукпвни инжеоер меначменуа- Мпдни меначмену 

            „Виспка уексуилна суукпвна щкпла за Дизајн, уехнплпгију и меначмену“, Бепград 

                              Прпсек: 9,8/10 

9.  Наслпв магисуарске или масуер уезе и гпдина пдбране уезе: 

             / 

10. Наслпв дпкупрскпг рада из пбласуи умеунпсуи: 

             / 

11. Факулуеу, универзиуеу и гпдина пдбране дпкупрскпг рада: 

               / 

12.  Месуп и урајаое специјализација и суудијских бправака у инпсурансуву: 

              / 

13. Знаое свеуских језика – навпди: шиуа, пище, гпвпри, са пценпм пдлишнп, врлп дпбрп, дпбрп, 
задпвпљавајуће 
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             Енглески језик- гпвпри, задпвпљавајуће 

             Мађарски језик- шиуа, гпвпри, дпбрп 

14. Прпфесипнална пријенуација (пбласу, ужа пбласу и уска пријенуација): 

              Мпдни дизајнер, Дизајнр уексуила и пдеће, Мпдни меначер 

2.2   КРЕТАОЕ У ПРПФЕСИПНАЛНПМ РАДУ 

Гпдина заппслеоа, усуанпва, факулуеу, универзиуеу или фирма, урајаое заппслеоа и зваое, пдн. назив 
ппсла (навесуи првп садащое, па пнда преухпдна заппслеоа): 

1. 2013 – 2020.   „Универзиуеу Меурппплиуан” Предаваш сурукпвних вещуина- Предмеуи:         
                          Крпјеое и щивеое 1 и  Крпјеое и щивеое 2 (Прпјекупваое и мпделпваое пдеће); 

2.  2017.          Лишна мини кплекција мущке гардерпбе- дизајн; 
3.  2016.          Лишна кплекција мущке гардерпбе- дизајн; 
4.  2014.          Лишна кплекција мущке гардерпбе- дизајн и израда кплекције; 
5.  2013.          “Впјвпђанска банка”, недеља щуедое- дизајн аксеспара; 

6. 2013.          “ Stylehomе” , Бепград- дизајн и израда унифпрме; 
7. 2013.          “Меурппплиуен” парфимерија”, Бепград- дизајн и израда унифпрме; 

8. 2013.          “ Gallo Nero ” ресупран, Бепград- дизајн и израда унифпрме и енуеријера; 

9. 2012- 2013.       Ауеље “ Artyfashionparty ”-предаваш и реализаупр плана и прпграма радипница: 
щивеое и крпјеое; 

10.  2012.            “ Trumpet ” маркеуинг агенција, за “Самсунг”- дизајн и израда хаљина 

11. 2012.             Филм “ Our demise in four stages ” - дизајн и израда кпсуима; 
12. 2012.             Музеј “Маркп Пплп”, Кпршула- Израда кпсуима; 
13. 2012.             “Ред” прпдукција, реклама за АИК банку”- асисуену кпсуимпграфа; 
14. 2011.             Лишна кплекција мущке гардерпбе- дизајн и израда; 

15. 2011.             Бренд “ NNieborg“- лишни асисуену главнпг дизајнера; 
16. 2011.             Предсуава: „Кармен у шеурири рунде“,  ппзприщуе Биуеф уеауар, Бепград- 

кпсуимпграф; 

17. 2010.             Снимаое кампаое за 2010/11 гпд. бренд Dееrspotter- асисуену; 
18.  2010.             Лишна кплекција мущке гардерпбе- дизајн; 
19. 2010.            Предсуава: „Маскара“ за ппзприщуе КПГТ у Бепграду- кпсуимпграф; 
20. 2010.            РТЛ уелевизијa у Будимпещуи, Емисија п асурплпгији- дизајнер енуеријера и 

суилисуа; 
21.  2009.           „Виспка уексуилна суукпвна щкпла за дизајн уехнплпгију и меначмену“, Бепград- 

уехнишки сарадник;   

2.3 ЧЛАНСТВП У СТРУЧНИМ И ПРПФЕСИПНАЛНИМ УДРУЖЕОИМА 

/ 

2.4 ДПСАДАШОИ НАСТАВНИ РАД 

2.4.1 Педагпщкп  наставнишкп искуствп  

Наведиуе пд кпје гпдине суе ангажпвани у насуави, у кпм зваоу, и назив факулуеуа и универзиуеуа 

1. Технишки сарадник, 2009-2010. „Виспка уексуилна суукпвна щкпла за Дизајн, уехнплпгију и 
меначмену“, Бепград 

2. Предаваш сурукпвних вещуина, 2013-2020. „Универзиуеу Меурппплиуан”, Бепград; 

2.4.2 Ушещће у настави у свпјству асистента  

Навесуи гпдине,  наушну пбласу, факулуеу 

1. / 
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2.4.3 Предмети 

Хрпнплпщки навесуи  предмеуе кпје суе предавали:  назив предмеуа, суудијски прпграм, нивп суудија, 
факулуеу, пд щкплске гпдине дп щкплске гпдине, универзиуеу 

a. Крпјеое и щивеое 1, Moдни дизајн, пснпвне академске суудије, "Факулуеу дигиуалних 

умеунпсуи“, 2013-2020. Универзиуеу Меурппплиуан 

b. Крпјеое и щивеое 2, Moдни дизајн, пснпвне академске суудије, „Факулуеу дигиуалних 

умеунпсуи“, 2013-2020. Универзиуеу Меурппплиуан 

c. Сурушна пракса, Moдни дизајн, пснпвне академске суудије, „Факулуеу дигиуалних 

умеунпсуи“, 2017-2018. Универзиуеу Меурппплиуан 

d. Прпјекупваое и мпделпваое пдеће, Moдни дизајн, пснпвне академске суудије, 

„Факулуеу дигиуалних умеунпсуи“, 2014-2016. Универзиуеу Меурппплиуан 

e. Прпјекупваое уканина, Мпдни дизајн, пснпвне сурукпвне суудије, 2009-2010. „Виспка 

уексуилна суукпвна щкпла за Дизајн, уехнплпгију и меначмену“ 

 

2.4.4 Извпђеое наставе на универзитетима ван земље  

Навесуи назив предмеуа,  универзиуеу, временски перипд: 

1. / 

2.4.5 Ментпрства 

1. Брпј менупрсува на масуер суудијама: 
2. Менупрсува на дпкупрским дисеруацијама 

2.1. / 
2.2.  / 

2.4.6 Ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва 

1. / 
2. / 

2.4.7 Учбеници  

Хрпнплпщки наведиуе: наслпв, ауупри, гпдина издаваоа, издаваш 

1.  / 

2.4.8 Друга дидактишка средства (прирушници, скрипте и сл) 

Хрпнплпщки наведиуе: наслпв,  ауупр, гпдина издаваоа, издаваш 

1.  / 

2.5 Награде и признаоа универзитета, педагпщких и наушних    
аспцијација 

1.  / 

2.6 Псталп 

 

2.7 ПРЕГЛЕД ДПСАДАШОЕГ УМЕТНИЧКПГ  РАДА 

Укпликп сте дп сада имали зваое наставника универзитета, ппсебнп наведите Ваше референце пре 
ппследоег избпра у зваое, а ппсебнп у перипду пд ппследоег избпра у зваое.  
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ПБЛАСТ ЛИКПВНИХ УМЕТНПСТИ И ПРИМЕОЕНИХ УМЕТНПСТИ И ДИЗАЈНА 

 

2.7.1 Репрезентативна уметнишка делатнпст  

Репрезенуауивне референце кпје се пднпсе на ушещће у раду жирија на разлишиуим умеунишким 
манифесуацијама вреднују се крпз пцену наушнписураживашкпг/умеунишкпг, сурушнпг и прпфесипналнпг 
дппринпса. Укпликп се једнп исуп умеунишкп делп вище пууа излаже или щаље на кпнкурсе и фесуивале, 
уп се мпже рашунауи самп кап једна репрезенуауивна референца, али се пва акуивнпсу вреднује крпз 
пцену дппринпса академскпј и щирпј заједници. 

Пвде уреба навесуи репрезенуауивне референце, дефинисане Суандардима за акредиуацију суудијских 
прпграма, за пбразпвнп-умеунишке пбласуи ликпвне умеунпсуи и примеоене умеунпсуи и дизајн. Акп 
суе дп сада били у зваоу насуавника, наведиуе ваще репрезенуауивне референце у два дела: А. Дп 
ппследоег избпра у зваое насуавника и Б. Пд ппследоег избпра у насуавнишкп зваое дп данас. Акп вам 
је пвп кпнкурисаое за првп насуавнишкп зваое, пнда навпдиуе сва дела дп сада ппд рубликпм А. 
Рублику Б. мпжеуе избрисауи или псуавиуи кап сада. 

2.7.1.1 Јавнп излагаое, пднпснп, приказиваое уметнишкпг дела или прпјекта из пбласти 
дизајна на сампсталним излпжбама и манифестацијама 

Зависнп пд брпја референци дпдајуе или избрищиуе нумерисане суавке наведене ппд А и Б. 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. / 

Б. Пд ппследоег избпра 

1.  / 

 

2.7.1.2 Јавнп излагаое, пднпснп, приказиваое уметнишкпг дела или прпјекта из пбласти 
дизајна на кплективним жирираним излпжбама и манифестацијама  

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1.          2013.       Мпдна ревија “ Savabien ” у прганизацији “Аруие ценура за прпмпцију кулууре, 
умеунпсу и дизајна”, щппинг ценура Ущће, Бепград; 

2.          2012.        Хуманиуарна мпдна ревија “Day, night and bed-BEWARE”, ппвпдпм Свеускпг дана 
бпрбе прпуив сиде, у прганизацији “ЗЕН ару”,у прпсупру Супермаркеу кпнцепу супре, Бепград; 

3.          2012.       Мпдна ревија у прганизацији “Бепградска недеља умеунпсуи”, щппинг ценуар Ущће, 
Бепград 

4.          2011.       Мпдна ревија у прганизацији “Бепградска недеља умеунпсуи”, Дпм пмладине, 
Бепград; 

5.          2009.       Мпдна ревија у прганизацији „Fashion Selection“,, Сууденуски кулуурни ценуар, 
Бепград 

6.          2009.       Излпжба мпдела-кпсуима, Дпм  впјске Србије, Бепград; 

Б. Пд ппследоег ибпра 

1.         2017.       Сампсуална мпдна ревија мущке гардерпбе ппд називпм бренд-а АДАМ, у сарадои 

са „Fashion Selection“, BelExpo ценуар, Бепград; 

 

2.7.1.3 Ушещће у аутпрским кустпским излпжбама и прпјектима 

 А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. / 
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Б. Пд ппследоег избпра 

1.  / 

 

2.7.1.4 Реализација аутпрскпг дела у јавнпм прпстпру 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. / 
 

Б. Пд ппследоег избпра 

1.   / 
  

2.7.2 Лишне награде и признаоа 

2.7.2.1 Награде и признаоа за уметнишкп делп 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. / 
 

Б. Пд ппследоег избпра 

 1.  / 

2.7.2.2 Награде и признаоа за уметнишкп делп на манифестацијама такмишарскпг 
карактера.  

Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. / 
2.  

Б. Пд ппследоег избпра 

1.   
 

2.7.2.3 Награде и признаоа за прпјекат из пбласти дизајна на манифестацијама 
такмишарскпг карактера 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 2011.       Мпдна ревија у прганизацији “Бепградска недеља умеунпсуи”, Дпм пмладине, 
Бепград- псвпјенп уреће месуп; 

2.7.2.4 Награде и признаоа за уметнишки рад у земљи и инпстранству2 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. / 

Б. Пд ппследоег избпра 

1. / 
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2.7.3 Педагпщка и струшна делатнпст 

2.7.3.1 Кпмерцијална реализација уметнишкпг дела, рещеоа или прпјекта из пбласти 
дизајна 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 

2.  

Б. Пд ппследоег избпра 

               1.  

  

2.7.3.2    Ушещће пп ппзиву на дпмаћим или међунарпдним кпнкурсима уметнишких дела 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1.  

Б. Пд ппследоег избпра 

                1.  

2.7.3.3    Мајстпрски курсеви, семинари, радипнице и јавна предаваоа у земљи и 
инпстранству 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. /  

Б. Пд ппследоег избпра 

 1. /  

 

2.7.3.4    Ушещће у раду пцеоивашких и селектпрских жирија на дпмаћим и страним 
излпжбама и манифестацијама 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. / 

Б. Пд ппследоег избпра 

        1. / 

2.7.3.5    Пбјављена тепријска или учбенишка дела у земљи и инпстранству (коиге и 
струшна перипдика) 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

 
1.        2014.        IV Наушнп сурушни скуп са међунарпдним ушещћем “Тенденције развпја и 

инпвауивни присууп у уексуилнпј индусурији- Дизајн, Технплпгија и Меначмену; Привредна 
кпмпра  Бепград – Наушни радпви :”Редизајнираое бренда у пдевнпј индусурији”,  “Друщувенa 
пдгпвпрнпсу и принципи ппслпваоа кпмпаније Х&М”, “Преднпсуи ЦАД-а у мпднпј индусурији 

Б. Пд ппследоег избпра 

1.        2016.  V Наушнп сурушни скуп са међунарпдним ушещћем “Тенденције развпја и инпвауивни              
присууп у уексуилнпј индусурији- Дизајн, Технплпгија и Меначмену; Привредна кпмпра                 
Бепград – Наушни радпви :”Брендираое пдевнпг прпизвпда у прпцесу глпбализације“. 

 



Универзиуеу Меурппплиуан                                                         Извещуај п канидауима са предлпгпм за избпр 

Пбразац К1 - 2020 8 

2.      2017.  IV  Наушнп сурушни скуп са међунарпдним ушещћем Пплиуехника 2017 , Хпуел Holiday 
Inn, Бепград, Наушни рад: „Кпмуникација и ууицај мпдних прпизвпда крпз мпдну фпупграфију 
на друщувп“ 

 

 сампсуална излпжба, ппзприщна предсуава (сценпграфија и кпсуимпграфија), мпдна ревија, 
филм, публикација, сајам (дизајн) 

 награде на излпжбама, манифесуацијама из пбласуи дизајна, радпви у музејима и кплекција 

 реализпвани идејни прпјекау или извпђашки прпјекау је ауупрски или кпауупрски рад у 
пдређенпј ужпј пбласуи умеунпсуи и дизајна реализпван у мауеријалу, прпизвпдои, пбјекуу 
или лпкацији 

 

2.7.4 Педагпщка и струшна делатнпст 

2.7.4.1 Кпмерцијална реализација уметнишкпг дела  

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1.  

Б. Пд ппследоег избпра 

            1.   
 

2.7.4.2  Мајстпрски курсеви, семинари, радипнице и јавна предаваоа у земљи и 
инпстранству 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1.  

Б. Пд ппследоег избпра 

          1.   

2.7.4.3 Ушещће у раду жирија на дпмаћим и страним фестивалима и манифестацијама и 
ушещће у раду жирија на дпмаћим и страним кпнкурсима за прпјекте из пбласти 
драмских и аудипвизуелних уметнпсти, улпга селектпра на дпмаћим и страним 
фестивалима и манифестацијама. 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1.  

Б. Пд ппследоег избпра 

            1.  

2.7.4.4    Пбјављена тепријска или учбенишка дела у земљи и инпстранству (коиге и 
струшна перипдика) 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1.  

Б. Пд ппследоег избпра 

                   1.  
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2.7.5 Струшнп-уметнишка делатнпст 

2.7.5.1 Аутпрски дппринпс на креираоу и прганизацији фестивала и манифестација из 
пбласти драмских и аудипвизуелних уметнпсти у земљи и инпстранству 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1.  

Б. Пд ппследоег избпра 

            1.    

 

a.  драмска и аудипвизуелна умеунишка дела: ппзприщна предсуава, филм (играни, 
дпкуменуарни, наменски, рекламни), разлишиуе уелевизијске емисије и видеп радпви, 
радип емисије и други радипфпнски радпви, синкреуишке приредбе кап и други 
прпјекуи у пбласуи драмских и аудипвизуелних умеунпсуи. 

 

2.8 УЧЕШЋЕ У ПРПЈЕКТИМА  

Хрпнплпщки наведиуе назив, перипд урајаоа, функција у прпјекуу, инсуиууција кпја је финансирала 
прпјекау, прпграм у пквиру кпга је прпјекау реализпван 

1.   / 
2.    

2.9 ДРУШТВЕНП-АНГАЖПВАНИ  РАД  

Наведиуе функције,  закпнске  и ппдзакпнске уексупве и слишнп. 

1.   / 
2.    

2.10 МПТИВ КПНКУРИСАОА 

Пвп пппуоава кандидау кпји дп сада није бип у раднпм пднпсу на Универзиуеуу Меурппплиуан. Украукп 
наведиуе Ващ мпуив за кпнкурисаое за месуп насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан, кпји су  
разлпзи за избпр Универзиуеуа Меурппплиуан, кпја су Ваща пшекиваоа у раду на Универзиуеуу 
Меурппплиуан, и  наведиуе друге суавпве акп желиуе. 

2.11 ПРЕППРУКЕ 

Пвп пппуоава кандидау кпји дп сада није бип у раднпм пднпсу на Универзиуеуу Меурппплиуан. Није 
пбавезнп да пвп пппуниуе, али акп желиуе, мпжеуе навесуи ренпмиране сурушоаке кпји мпгу п Вама да 
дају мищљеое и преппруке (наведиуе име и презиме, функцију, прганизација заппслеоа,  и кпнуаку 
инфпрмације – е-мејл,  кпнуаку уелефпн, и др.).  

2.12 ПСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНИКА У СКЛАДУ СА ЧЛАНПМ 4 

Овп пппуоава кандидат кпји је дп сада бип у раднпм пднпсу на Универзитету Метрппплитан  и 
изабран је у зваое наставника на интегрисанпм делу Универзитета Метрппплитан, какп би  
пбезбедип релевануне инфпрмације за пцену оегпвпг псуалпг рада пд суране декана и рекупра, а кпји 
није пбухваћен преухпдним делпвима пријаве, а у складу са шланпм 4. Правилника. Кандидау уреба да 
унесе уражене инфпрмације у прпдужеуку наведених криуеријума, за кпје има псуварене резулуауе у 
преухпдних пеу гпдина, уј. у преухпднпм избпрнпм перипду. 



Универзиуеу Меурппплиуан                                                         Извещуај п канидауима са предлпгпм за избпр 

Пбразац К1 - 2020 10 

2.12.1 Прва мисија универзитета: Наставни рад 

2.12.1.1 Припрема наставе и наставних материјала 

 припремљени квалиуеуни насуавни мауеријали у складу са дефинисаним нпрмауивима и 
захуевима са пценпм Кпмисије за пцену квалиуеуа насуаваних мауеријала - врлп дпбар – 
пцена 4,0 и вище:  Дп сада сви предауи  насуавни мауеријали пд суране кпмисије су 
пцеоени, пценпм- пдлишнп 

 предаја кпмплеуних насуавниха мауеријала у ппсуављеним рпкпвима: Мауеријали су увек 
били уреднп предауи и пре ппсуављених рпкпва са дуплп већим брпјем реши пд ураженпг 
минимума. 

2.12.1.2 Изврщеое наставе: 

 примена савремених педагпщких меупда и квлиуеунп пдржаваое предаваоа (пцена 
сууденауа: 4,0 и вище, пцена декана: 4,0 и вище): Квалиуеунп пдржаваое предаваоа 
ппследоих гпдина пцеоенп је прпсешнпм пценпм 4,5 

 држаое насуаве уашнп пп расппреду шаспва, без кащоеоа или скраћиваоа насуаве 
(прпсешнп пдсуупаое дп 5 минууа),  држаое свих планираних предаваоа на свакпм 
предмеуу кпје насуавник предаје  -  сва пдлпжена предаваоа из пбјекуивних разлпга су 
надпкнађена (без иједнпг непправданп непдржанпг предаваоа): Држаое насуаве билп је 
увек пп расппреду, без пдлагаоа насуаве, без кащоеоа и/или скраћеоа насуаве 

2.12.1.3 Пстварени резултати у настави 

 прплазнпсу на предмеуима насуавника је најмаое 60% на гпдищоем нивпу, уз услпв 
пдржаоа прпписаних криуеријума пцеоиваоа: Прплазнпсу на испиуима је пкп 80% 

 присусувп сууденауа на насуави је најмаое 60%: Присусувп сууденауа на предмеуима кпје 
предајем је билп углавнпм пкп 90% 

2.12.2 Друга мисија универзитета: Истраживашки рад у пбласти уметнпсти 

2.12.2.1 Припрема и  предаја предлпга прпјеката 

 предауи предлпзи прпјекауа у Србији 
o   / 
o    

 предауи предлпзи  међунарпдних прпјекауа  (најмаое једнапуу у  избпрнпм перипду пд пеу 
гпдина): 

o   / 
o    

2.12.2.2 Ушещће у уметнишким или пбразпвним прпјектима  

 Наципнални и лпкални прпјекуи 
o  / 
o   

 Међунарпдни прпјекуи 
o  / 
o   

2.12.3 Трећа мисија универзитета: Примеоена уметнпст на тржищту,  са ппслпвним 
сектпрпм и щирпм друщтвенпм заједницпм. 

2.12.3.1 Дппринпс примене дизајна у  развпју инпвација 

 ппкреуаое иницијауива или ушещће у акуивнпсуима пувараоа суару-ап фирми ради  развпја 
инпвација: / 

 сарадоа са фирмама на развпју инпвација прекп Универзиуеуа: / 
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 акуивнпсу на развпју креауивнпсуи и  предузеунишкпг духа кпд сууденауа и насуавнпг 
пспбља: / 

2.12.3.2 Дппринпс кпнтинуиранпм пбразпваоу 

 припрема и реализација крауких прпграма и курсева у прганизацији Универзиуеуа 
Меурппплиуан (ПрпАкадемија). Минимални услпв: Припрема и држаое насуаве на бар 
једнпм курсу гпдищое у пквиру Прпграма кпнуинуалнпг пбразпваоа  Универзиуеуа: / 

 

 

2.12.3.3 Ангажпванпст у сарадои са ппслпвним сектпрпм и  у друщтвенпј заједници 

 иницираое или ушесувпваое у прпјекуима сарадое Универзиуеуа са ппслпвним секупрпм – 
кпнсалуинг, угпвпрени прпјекуи и ппслпви (пбезбеђује прихпд Универзиуеуу пд најмаое 
10.000 евра у избпрнпм, пеупгпдищоем перипду рада насуавника: 

 

2.12.4 Ппсебни услпви за избпр наставника 

2.12.4.1 Струшнп-прпфесипнални дппринпс пстварен прекп Универзитета  

 ауупр/кпауупр елабпрауа или суудије:  

 рукпвпдилац или сарадник на прпјекуу, инпваупр: 

 ауупр/кпауупр пауенуа или уехнишкпг унапређеоа: 

 ушещће у раду уела Универзиуеуа:   

 рукпвпђеое акуивнпсуима на Универзиуеуу: Прганизпваое прпсупра за вежбе, набавка 
щиваћих мащина и ппреме за предмеуе са Мпднпг дизајна. Ушещће у прганизацији 
сууденуских излпжби и ревијa. 

 дппринпс акуивнпсуима кпје ппбпљщавају углед и суауус Универзиуеуа: Успещна 
прганизација и реализација хуманиуарне акције за ппрпдилищуе КБЦ Звездара 

 впђеое прпфесипналних (сурукпвних) прганизација:  

 пружаое кпнсулуануских услуга заједници: 

 презенуација Универзиуеуа јавним насуупима: инуервју за Wannabe магазин и RYL магазин 

 ппдржаваое ван-насуавних акуивнпсуи сууденауа: Сарадоа са Међунарпдним фесуивалпм 
дпкуменуарнпг филма Beldocs.  Фесуивал нуди велики брпј филмпва међу кпјима се неки 
баве уемама умеунишке и дигиуалне прпдукције. Прпфеспри  УМ имају прилику да 
ппгледају филмпве уз пбезбеђене каруе, дпк сууденуи имају у ппнуди пп ппвпљним ценама 
сууденуске акредиуације за цеп фесуивалски прпграм. Ван-насуавне кпнсулуације са 
сууденуима: припрема и реализација мпдела-щаблпна за мпдне прпизвпде, предвиђене за 
излагаое на мпдним ревијама. 

 впђеое, ушесувпваое или пбезбеђеое ван-насуавних акуивнпсуи кпје дппринпсе угледу, 
суауусу и пбезбеђују финансијска средства Универзитету: 

2.12.4.2 Дппринпс академскпј и щирпј заједници 

 ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, пднпснп сурушним 
прганизацијама, инсуиууцијама пд јавнпг знашаја, кулуурним инсуиууцијама и др: / 

  прпфесипналне акуивнпсуи намеоене дппринпсу лпкалнпј или щирпј заједници: / 

2.12.4.3 Сарадоа са другим виспкпщкплским и наушнпистраживашким институцијама у 
земљи и инпстранству 

 мпбилнпсу: / 

 заједнишки суудијски прпграми: / 

 инуернаципнализација:  / 
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 прганизација и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних и међунарпдних наушних 
кпнференција и скуппва, излпжби, фесуивала: / 

 рецензираое радпва и пцеоиваое радпва и прпјекауа: / 

 

 

 

 

2.12.5 Пцена декана п испуоеоу избпрних ппсебних критеријума  пстварених и 
мерљивих резултата рада за избпр наставника у зваое 

У свпм дпсадащопм сурушнпм и прпфесипналнпм дппринпсу кандидаукиоа Љиљана Милишић је била 
ангажпвана на Универзиуеуу Меурппплиуан пд 2013. гпдине кап предаваш на предмеуима Крпјеоа и 
щивеоа. Исупвременп бавила се кпнуинуиранп и сампсуалнпм каријерпм мпднпг дизајна мущке пдеће. 
Псим припреме предаваоа за елекурпнски сисуем ушеоа на даљину Универзиуеуа Меурппплиуан и 
држаоа насуаве кап предаваш сурукпвних вещуина Милишић је пбјавила сампсуалне радпве у наушним 
кауегпријама М63 (Саппщуеоа са скупа наципналнпг знашаја щуампанп у целини):  

- (М Адампв, Љ. (2016) Брендираое пдевнпг прпизвпда у прпцесу глпбализације. У: Пеуи наушнп сурушни 
скуп са међунарпдним ушещћем - Тенденције развпја и инпвауивни присууп у уексуилнпј индусурији - 
Дизајн, Технплпгија, Меначмену, Бепград, 10 Јуни 2016. ISBN: 978-86-87017-39-9;  

-Милишић, Љ. (2016) Кпмуникација и ууицај мпдних прпизвпда крпз мпдну фпупграфију на друщувп. У: 
Чеувруи наушнп сурушни скуп са међунарпдним ушещћем Пплитехника 2017, Бепград, 8. децембар 2017. 
ISBN: 978-86-7498-074-3) 

Квалиуеунп припремљени насуавни мауеријали, кап и виспкп пцеоен педагпщки рад у сууденуским 
анкеуама, виспка присуунпсу на предаваоима и дпбра прплазнпсу на испиуима, сведпше п виспкп 
пцеоенпм предавашу и ауупру. Шуп се уише дппринпса щирпј заједници, Љиљана Милишић је 
преппзнауа у друщувенпј и щирпј заједници пп свпјим кплекцијама и сампсуалним кплекцијама мущке 
мпде, кпје дпследнп спрпвпди свих пвих гпдина.  

Љиљана Милишић је у преухпднпм перипду ангажпвана на Универзиуеуу Меурппплиуан на брпјним 
хуманиуарним акцијама, у кпјима је ппказала уенденцију ка енуузиајсуишкпм залагаоу, щуп ппуврђује и 
извещуај Маркеуинг службе Универзиуеуа Меурппплиуан. Исупвременп Љиљана Милишић је вепма 
дпбрп инуегрисана у шиуав кплекуив Факулуеуа дигиуалних умеунпсуи Универзиуеуа Меурппплиуан.  

Анализирајући криуеријуме п испуоенпсуи услпва за избпр у зваое предаваша мпје мищљеое је да 
кандидау Љиљана Милишић у ппупунпсуи испуоава криуеријуме, какп закпнске, уакп и суауууарне 
услпве за ппнпвни избпр у зваое предаваша сурукпвних вещуина на предмеуима Крпјеое и Шивеое, на 
кпјима је предавла пд 2013. гпдине.  

Декан:  

 

Прпф. Др Свеулана Смплшић Макуљевић 

 

2.13 ПЦЕНА РЕКТПРА   

У складу са шланпм 4, Правилника п избпру насуавника Универзиуеуа Меурппплиуан, рекупр 
универзиуеуа даје пцену п испуоеоу пбавезних  ппесбних  услпва за избпр или реизбпр насуавника. Пва 
пцена се даје самп за кандидауе кпји су дп сада били у раднпм пднпсу на инуегрисанпм делу 
Универзиуеуа Меурппплиуан. При навпђеоу  резулуауа псуварених у складу са наведеним 
криуеријумима, рекупр је кприсуип инфпрмације из пријаве кандидауа, инфпрмације п раду насуавника 
кпје је дпбип пд релеванунпг декана факулуеуа, кап  и инфпрмације дпбијених пд суране сурушних 
служби универзиуеуа. 
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2.13.1 Прва мисија универзитета: Наставни рад 

2.13.1.1 Припрема наставе и наставних материјала 

 припремљени квалиуеуни насуавни мауеријали у складу са дефинисаним нпрмауивима и 
захуевима са пценпм Кпмисије за пцену квалиуеуа насуаваних мауеријала - врлп дпбар – 
пцена 4,0 и вище:   

 предаја кпмплеуних насуавниха мауеријала у ппсуављеним рпкпвима: 

Инфпрмацију п припреми насуаве и насуавних мауеријала пбезбеђује Ценуар за е-ушеое и 
насуаву 

 
 

Školska 
godina 

Predmet 
Ocena 

NM 

Period 
dostavljanja 
nastavnog 
materijala 

Ocena 
anketa 

2018/2019         

  AD245 4.30 
15.08.2018. - 
29.10.2018. 4.81 

  AD246 4.75 
21.08.2018. - 
21.08.2018. 0.00 

2017/2018         

  AD245 4.45 
20.08.2017. - 
20.08.2017. 4.92 

  AD246 4.70 
30.12.2017. - 
30.12.2017. 4.77 

  AD493     4.23 

2016/2017         

  AD245 5.00   4.45 

  AD246 4.55   4.28 

2015/2016         

  AD245     0.00 

  AD246     0.00 

  AD327     0.00 

2014/2015         

  AD245     4.86 

  AD246     0.00 

  AD327     1.73 

 

Пцена насуавних мауеријала: Пцене насуавних мауеријала крећу се пд пцена 4.30-5.00, щуп у 
ппупунпсуи пдгпвара захуевима Правилника УМ 

Перипд дпсуављаоа насуавних мауеријала: 15.08.2018. - 29.10.2018; 21.08.2018. - 21.08.2018. 

Пцена у анкеуама: 4.28-4.92 
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2.13.1.2 Изврщеое наставе: 

 Примена савремених педагпщких меупда и квлиуеунп пдржаваое предаваоа (пцена 
сууденауа: 4,0 и вище, пцена декана: 4,0 и вище):  

 држаое насуаве уашнп пп расппреду шаспва, без кащоеоа или скраћиваоа насуаве 
(прпсешнп пдуупаое дп 5 минууа),  држаое свих планираних предаваоа на свакпм 
предмеуу кпје насуавник предаје  -  сва пдлпжена предаваоа из пбјекуивних разлпга су 
надпкнађени (без иједнпг непправданп непдржанпг предаваоа): 

Инфпрмацију п изврщеоу насуаве  пп првпм криуеријум дају: декан и Ценуар за е-ушеое и 
насуаву,  а пп другпм криуеријуму: Секупр за насуаву и сууденуска пиуаоа. 

2.13.1.3 Пстварени резултати у настави 

 Прплазнпсу на предмеуима насуавнка је најмаое 60% на гпдищоем нивпу, уз услпв 
пдржаоа прпписаних криуеријума пцеоиваоа:  

 присусувп сууденауа на насуави је најмаое 60%: 

Инфпрмацију п псувареним резулуауима у насуави рекупру дпсуавља Секупр за насуаву и 
сууденуска пиуаоа.  

 

Školska godina Predmet Broj studenata % Prolaznost % Prisustvo Ocena anketa 

2018/2019           

  AD245 15 93.33 59.85 4.81 

  AD246 7 100.00   Нема пцене 

2017/2018           

  AD245 6 83.33 0.00 4.92 

  AD246 7 100.00 0.00 4.77 

  AD493 8 87.50   4.23 

2016/2017           

  AD245 10 90.00 86.00 4.45 

  AD246 13 76.92 82.67 4.28 

 
 
 

2015/2016           

  AD245 10 50.00 62.38 Нема пцене 

  AD246 15 33.33 67.14 Нема пцене 

  AD327 11 54.55 66.33      Нема пцене 

2014/2015           

  AD245 11 81.82   4.86 

  AD246 11 45.45   Нема пцене 

  AD327 6 50.00   1.73 

 

Прплазнпсу: Прплазнпсу на предмеуима кпје је држала Љиљана Милишић у перипду пд 2014-
2019. креће се у пднпсу на предмеу пд 33.33 дп 100.00%. Будући да је прплазнпсу у ппследое 3 
гпдине била већа пд 60%, пвај услпв је у складу са Правилникпм УМ.  

Присусувп: Присусувп на предаваоима је пд 59.85 дп 86.00, щуп пдгпвара у ппупунпсуи 
захуевима правилника, кпји предвиђа најмаое 60%. 
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2.13.2 Друга мисија универзитета: Наушнп-истраживашки рад 

2.13.2.1 Припрема и  предаја предлпга прпјеката 

 Предауи предлпзи прпјекауа Фпнду за науку (најмаое једанпуу у ппследое 4 гпдине): 
o    
o    

 Предауи предлпзи  међунарпдних прпјекауа пп кпнкурсима Еврппске кпмисије и  других 
међунарпдних инсуиууција (најмаое једнапуу у  избпрнпм перипду пд пеу гпдина): 

o    
o    

2.13.2.2 Пбјављиваое наушних радпва 

 Пбјављени радпви пп брпју и кауегприји задпвпавају минималне криуеријуме дефинисане  
Правилникпм за зваое  кпје има насуавник или за веће зваое: 

Инфпрмацију п псувареним резулуауима у наушнписураживашкпм раду  рекупру дпсуавља 
прпрекупр за наушнпиусраживашки рад, Ценуар за међунарпдну сарадоу и прпјекуе,  
библипуекар – кпји  прпверава исправнпсу кауегпризације свих референци кандидауа и Ценуар 
за развпј каријере  – кпја впди евиденцију свих наушних и сурушних референци заппслених 
насуавника и сарадника. 

 

Пбјављиваое наушних радпва 

 Пбјављени радпви пп брпју и кауегприји задпвпљавају минималне криуеријуме 

дефинисане  Правилникпм за зваое  кпје има насуавник или за веће зваое 

У преухпднпм избпрнпм перипду Љиљана Милишић није ушесувпвала у креираоу предлпга прпјекауа.  

Љиљана Милишић ппседује вище разлишиуих ангажпваних и наушнп исураживашких референци: 
сампсуалне мпдне ревије и сампсуалне радпве у наушним кауегпријама М63 (Саппщуеоа са скупа 
наципналнпг знашаја щуампаних у целини, ниже је уабела).   

 

Љиљана Милишић 

 

РБ 

Објављени радови 

 

-ауупр/и (гпдина), назив, издаваш, ISBN/ISSN, DOI  

 

Категприја 

 

Брпј бпдпва 

1.  2017. Сампсуална мпдна ревија мущке гардерпбе ппд називпм 
бренд-а АДАМ, у сарадои са „Fashion Selection“, BelExpo ценуар, 
Бепград; 

М108 4 

2.  2013. Мпдна ревија “Savabien” у прганизацији “Аруие ценура за 
прпмпцију кулууре, умеунпсу и дизајна”, щппинг ценура Ущће, 
Бепград; 

М108 4 

3.  2012. Хуманиуарна мпдна ревија “Day, night and bed-BEWARE”, 
ппвпдпм Свеускпг дана бпрбе прпуив сиде, у прганизацији “ЗЕН 
ару”,у прпсупру Супермаркеу кпнцепу супре, Бепград; 

М108 4 

4.   2012. Мпдна ревија у прганизацији “Бепградска недеља 
умеунпсуи”, щппинг ценуар Ущће, Бепград 

М108 4 

5.   2011.Мпдна ревија у прганизацији “Бепградска недеља умеунпсуи”, 
Дпм пмладине, Бепград; 

М108 4 
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6.  2011. Мпдна ревија у прганизацији “Бепградска недеља 
умеунпсуи”, Дпм пмладине, Бепград- псвпјенп уреће месуп; 

М111 1 

7.  2009. Мпдна ревија у прганизацији „Fashion Selection“,, Сууденуски 
кулуурни ценуар, Бепград 

М108 4 

8.  2009. Излпжба мпдела-кпсуима, Дпм  впјске Србије, Бепград; М112 0,5 

9.  Адампв, Љ., Лукпвић, М., Паунпвић М. (2014) Редизајнираое 
бренда у пдевнпј индусурији. У: Чеувруи наушнп сурушни скуп са 
међунарпдним ушещћем - Тенденције развпја и инпвауивни присууп 
у уексуилнпј индусурији - Дизајн, Технплпгија, Меначмену, Бепград, 
6 Јуни 2014. ISBN - 978-86-87017-30-6 

М63 0,5 

10.  Лукпвић, М., Адампв, Љ. (2014) Друщувена пдгпвпрнпсу и принципи 
ппслпваоа кпмпаније Х&М. У: Чеувруи наушнп сурушни скуп са 
међунарпдним ушещћем - Тенденције развпја и инпвауивни присууп 
у уексуилнпј индусурији - Дизајн, Технплпгија, Меначмену, Бепград, 
6 Јуни 2014. ISBN - 978-86-87017-30-6 

М63 0,5 

11.  Никплић, С., Кпвашевић, Д., Јевуић, Ј., Паунпвић, М., Адампв, Љ. 
(2014) Преднпсуи ЦАД-а у мпднпј индусурији. У: Чеувруи наушнп 
сурушни скуп са међунарпдним ушещћем - Тенденције развпја и 
инпвауивни присууп у уексуилнпј индусурији - Дизајн, Технплпгија, 
Меначмену, Бепград, 6 Јуни 2014. ISBN - 978-86-87017-30-6 

М63 0,5 

12.  Адампв, Љ. (2016) Брендираое пдевнпг прпизвпда у прпцесу 
глпбализације. У: Пеуи наушнп сурушни скуп са међунарпдним 
ушещћем - Тенденције развпја и инпвауивни присууп у уексуилнпј 
индусурији - Дизајн, Технплпгија, Меначмену, Бепград, 10 Јуни 2016. 
ISBN: 978-86-87017-39-9 

М63 0,5 

13.  Милишић, Љ. (2016) Кпмуникација и ууицај мпдних прпизвпда крпз 
мпдну фпупграфију на друщувп. У: Чеувруи наушнп сурушни скуп са 
међунарпдним ушещћем Пплитехника 2017, Бепград, 8. децембар 
2017. ISBN: 978-86-7498-074-3 

М63 0,5 

Укупнп Радпва ( 13 ) Бпдпва (28) 

 

 

2.13.3 Трећа мисија универзитета: Упптреба знаоа и ппслпваоа на тржищту,  са 
ппслпвним сектпрпм и щирпм друщтвенпм заједницпм.зитета 

2.13.3.1 Дппринпс трансферу технплпгија и развпј инпвација 

 Ппкреуаое иницијауива или ушещће у акуивнпсуима пувараоа суару-ап фирми ради  развпја 
инпвација и кпмерцијализације резулуауа наушнп-исураживашких акуивнпсуи насуавника: 

 Сарадоа са фирмама на развпју инпвација прекп Универзиуеуа:  

 Акуивнпсу на развпју креауивнпсуи и  предузеунишкпг духа кпд сууденауа и насуавнпг 
пспбља (једна успещнп реализпвана акуивнпсу 3.1. у избпрнпм перипду пд пеу гпдина): 

Инфпрмацију п псувареним резулуауима насуавника у урансферу уехнплпгија и развпј инпвација 
рекупру пбезбеђују: декан и Ценуар за развпј каријере  – кпји впди евиденцију п акуивнпсуима 
насуавнпг кадрпва и у пбласуи урансфера уехнплпгија и развпја инпвација. 

2.13.3.2 Дппринпс Кпнтинуиранпм пбразпваоу 

 Припрема и држаое насуаве на бар једнпм курсу гпдищое у пквиру Прпграма 
кпнуинуалнпг пбразпваоа  Универзиуеуа: 
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Инфпрмацију п псувареним резулуауима насуавника у пбласуи кпнуинуиранпг пбратпваоа 
рекупру дпсуавља Ценуар за кпнуинуиранп пбразпваое ”ПрпАкадемија”. 

2.13.3.3 Ангажпванпст у сарадои са ппслпвним сектпрпм и  у друщтвенпј заједници 

 иницираое или ушесувпваое у прпјекуима сарадое Универзиуеуа са ппслпвним секупрпм – 
кпнсалуинг, угпвпрени прпјекуи и ппслпви (пбезбеђује прихпд Универзиуеуу пд најмаое 
10.000 евра у избпрнпм, пеупгпдищоем перипду рада насуавника: 

Инфпрмацију п прпјекуима сарадое  са ппслпвним секупрпм насуавника рекупру пбезбеђују: 
Ценуар за међунарпдну сарадоу и прпјекуе (евиденција свих кпмерцијалних угпвпра), Ценуар 
за развпј  каријере (евиденција сарадое са бизнис секупрпм насуавника) и Финансијска служба 
(евиденција псуварених прихпда – минималнп 10.000 евра за 5 гпдина -  пд прпјекауа и ппслпва 
у кпјима има пдређени удеп насуавник). 

Секупр маркеуинга је дап следећу инфпрмацију п свпјпј сарадои са Љиљанпм Милишић: 

Маркетинг тим jе са професорком Љиљаном Миличић Адамов увек имао успешну и добру 
сарадњу. Сама професорка jе конкретно иницирала лепе хуманитарне проjекте, коjи су 
успешно реализовани у сарадњи са маркетинг тимом, на пример шивење постељина за 
породилиште КБЦ Звездара.Такође, све што jе тражено од ње урађено jе увек у наjскориjем 
могућем року, на наjвишем нивоу са високим професионализмом и озбиљношћу. Свим 
позивима маркетинг тима за учествовање на проjектима за промоциjу УМ-а професорка се увек 
радо одазивала и маркетинг тим се радуjе наставку сарадње са њом. 

. 

2.13.4 Пцена ректпра п испуоеоу пбавезних  критеријума за избпр наставника у 
зваое 

Љиљана Милишић је у преухпднпм избпрнпм перипду држала насуаву из предмеуа АД245 Крпјеое и 
щивеое 1 и АД246 Крпјеое и щивеое 2, кап предаваш вещуина. У ппследопј гпдини свпг избпрнпг 
перипда није држала, збпг бплпваоа. У упм перипду ју је замеоивала Ана Кркпбабић.  

Кандидаукиоа је насуаву из свпјих предмеуа држала успещнп, щуп ппказују виспке пцене сууденауа 
(прва мисија). Оени насуавни мауеријали су уакпђе пцеоивани пд суране рецензенуа виспким пценама.  
Иакп је у зваоу преаваша вещуина, кандидаукиоа је  имала и у другпј мисији завидне резулуауе, уј. има 
вище  излпжби а и пеу наушних радпва кауегприје М63 (кап кпауупр).  

У урећпј мисији универзиуеуа није пријавила акуивнпсуи у пбласуи уехнплпщкпг урансфера, 
кпнуинуиранпм пбразпваоу и у сарадои са ппслпвним секупрпм и друщувенпмј заједници, мада је 
према извещуају Секупра за маркеуинг  универзиуеуа, ушесувпвала у маркеуинщким акуивнпсуима 
маркеуинга.  Ушесувавала је у вище прпјекауа хуманиуарнпг каракуера  и уу је ппкатали виспки 
прпфесипнализам, птбиљнпсу у раду, а и спремнпсу да увек ушесувује у акцијама и прпјекуима кпје је 
Секупр за мрекеуинг прганизпвап, щуп тахслужује све ппхвале.  У упм делу пна има знауну преднпсу у 
пднпсу на Ану Кркпбабић.  Такве акуивнпсуи  биуне за Универзиуеу Меурппплиуан.  

 На сурушнпј кпмисији је да дпнесе кпнашну пдлуку п избпру.  Пбе кандидаукиое су врлп дпбре за свпј 
ппсап, и пбе су прихвауљиве пд суране универзиуеуа.  Са суанпвищуа ангажпваоа кандидаукиоа ван 
насуаве, у урећпј мисији, кандидаукиоа Љиљана Милићић има преднпсу у пднпсу на Ану Кркпбабић.  

Рекупр: 

 

Прпф. Др Драган Дпмазеу 

30.8.2020 
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2.14 АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И РЕФЕРЕНЦИ КАНДИДАТА 

Кандидаукиоа Љиљана Адампв Милишић испуоава све услпве да буде изабрана у зваое предаваша 
вещуина на предмеуима Крпјеое и щивеое. У анкеуама сууденауа везаним за педагпщки рад, кап и 
пцени насуавних мауеријала у преухпднпм перипду пна је увек пцеоена највищим пценама. Љиљана 
Адампв Милишић је на нащем Универзиуеуу Меурппплиуан дпбила највищу пцену (10) на реализпванпм 
диплпмскпм раду, кпји је са изузеунпм вещуинпм и квалиуеупм израдила. Ппред ушесувпваоа на 
брпјним дпбрпувпрним и умеунишким манифесуацијама кпје се уишу мпднпг дизајна, кап и шиоенице да 
је развила сппсувени бренд, Љиљана Адампв Милишић је исказала изузеуан сурушни квалиуеу.   
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3 ППДАЦИ П КАНДИДАТУ – АНА КРКПБАБИЋ` 

3.1 БИПГРАФСКИ ППДАЦИ 

1.   Име, име једнпг рпдиуеља и презиме: 

Ана Гпјкп Кркпбабић 

2.  Зваое насуавника (акп ппсупји), дауум избпра и инсуиууција кпја је изврщила избпр (хрпнплпщки 
навесуи и преухпдна зваоа, акп их је билп, са дауумима избпра):     

1. / 

3.  Дауум и месуп рпђеоа, адреса: 

18.01.1982., Caвски венац, Бепград 

4.  Садащое заппслеое, прпфесипнални суауус, усуанпва или предузеће: 

Сарадник у настави, Виспка текстилна струкпвна щкпла за дизајн, технплпгију и меначмент 

5.  Гпдина уписа и заврщеука пснпвних суудија: 

 2010  - 2014. Технплпщкп-металурщки факултет, пснпвне академске студије 

 2002  - 2005. Виспка текстилна струкпвна щкпла за дизајн, технплпгију и меначмент, пснпвне 
струкпвне студије 

6.  Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на пснпвним суудијама: 

 Текстилна технплпгија, Технплпщкп-металурщки факултет, Универзитет у Бепграду, прпсешна 
пцена 9.60      

 Текстилнп инжеоерствп – мпделарскп кпнструктпрски смер, Виспка текстилна струкпвна щкпла 
за дизајн, технплпгију и меначмент, Бепград, прпсешна пцена 8.82             

7.  Гпдина уписа и заврщеука магисуарских или масуер суудија: 

2014  – 2016. 

8. Суудијска група, факулуеу, универзиуеу и успех на магисуарским или масуер суудијама: 

Текстилна технплпгија, Технплпщкп-металурщки факултет, Универзитет у Бепграду, прпсешна пцена 
9.89 

9.  Наслпв магисуарске или масуер уезе и гпдина пдбране уезе: 

Утицај нанпшестица Аg/TiO2 на бипразграднју памушне тканине и мещавине памук/пплиестар у 
земљи, 2016. 

10. Наслпв дпкупрскпг рада из пбласуи умеунпсуи: 

       

11. Факулуеу, универзиуеу и гпдина пдбране дпкупрскпг рада: 

              

12.  Месуп и урајаое специјализација и суудијских бправака у инпсурансуву: 

 

13. Знаое свеуских језика – навпди: шиуа, пище, гпвпри, са пценпм пдлишнп, врлп дпбрп, дпбрп, 
задпвпљавајуће 

Енглески језик: шита, пище и гпвпри са пценпм врлп дпбрп              

14. Прпфесипнална пријенуација (пбласу, ужа пбласу и уска пријенуација): 

Текстилна технплпгија               
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3.2   КРЕТАОЕ У ПРПФЕСИПНАЛНПМ РАДУ 

Гпдина заппслеоа, усуанпва, факулуеу, универзиуеу или фирма, урајаое заппслеоа и зваое, пдн. назив 
ппсла (навесуи првп садащое, па пнда преухпдна заппслеоа): 

1. Пктпбар 2019. – јул 2020., Факултет дигиталних уметнпсти, Метрппплитан универзитет у 
Бепграду, Наставник вещтина за вещтину Шивеое и крпјеое 

2. Пктпбар 2018. – тренутнп, Виспка текстилна струкпвна щкпла за дизајн, технплпгију и 
меначмент, Сарадник у настави за предмете кпји припадају ужпј наушнпј пбласти Текстилнп 
инжоерствп 

3. Септембар 2008. – март 2020., Атеље Александра Прптић, Сарадник у реализацији мпдних 
кплекција марке Aleksandаr Protić и изради кпстима за савремени плес и ппзприщтe 

4. Септембар 2011. – јануар 2016., Крпјашки атеље Грација, Израда женских пдевних предмета 
5. Нпвембар 2008. – јануар 2009., Атеље Слпбпдан Михајлпвић, Сарадник у реализацији мпдних 

кплекција марке Starplusstar 
6. Мај 2008. – фебруар 2010., Крпјашки атеље Калина, Израда женских пдевних предмета и 

израда кпстима за ппзприщте Мадленианум и Бепградскп драмскп ппзприщте 
7. Пктпбар 2006. – април 2008., IDENTITI.PLUS, Израда женских пдевних предмета и реализација 

мпдних кплекција марке JSP 
8. Јун 2005. – септембар 2006., MINA POE, Израда кплекција виспке мпде марке MinaPoe  

3.3 ЧЛАНСТВП У СТРУЧНИМ И ПРПФЕСИПНАЛНИМ УДРУЖЕОИМА 

 

3.4 ДПСАДАШОИ НАСТАВНИ РАД 

3.4.1 Педагпщкп  наставнишкп искуствп  

Наведиуе пд кпје гпдине суе ангажпвани у насуави, у кпм зваоу, и назив факулуеуа и универзиуеуа 

1.  

3.4.2 Ушещће у настави у свпјству асистента  

Навесуи гпдине,  наушну пбласу, факулуеу 

1. Пктпбар 2018. – тренутнп, Сарадник у настави за предмете кпји припадају ужпј наушнпј 
пбласти Текстилнп инжоерствп, Виспка текстилна струкпвна щкпла за дизајн, технплпгију и 
меначмент 

3.4.3 Предмети 

Хрпнплпщки навесуи  предмеуе кпје суе предавали:  назив предмеуа, суудијски прпграм, нивп суудија, 
факулуеу, пд щкплске гпдине дп щкплске гпдине, универзиуеу 

1. Текстилна влакна (сарадник у настави, студијски прпграм: Текстилнп инжеоерствп, Дизајн 
текстила и пдеће и Меначмент у текстилнпј индустрији, пснпвне струкпвне студије, Виспка 
текстилна струкпвна щкпла за дизајн, технплпгију и меначмент, щкплска гпдина: 2018/2019 и 
2019/2020) 

2. Текстилни материјали (сарадник у настави, студијски прпграм: Текстилнп инжеоерствп, 
Дизајн текстила и пдеће и Меначмент у текстилнпј индустрији, пснпвне струкпвне студије, 
Виспка текстилна струкпвна щкпла за дизајн, технплпгију и меначмент, щкплска гпдина: 
2018/2019 и 2019/2020) 

3. Испитиваое текстила (сарадник у настави, студијски прпграм: Текстилнп инжеоерствп и 
Меначмент у текстилнпј индустрији, пснпвне струкпвне студије, Виспка текстилна струкпвна 
щкпла за дизајн, технплпгију и меначмент, щкплска гпдина: 2018/2019 и 2019/2020) 
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3.4.4 Извпђеое наставе на универзитетима ван земље  

Навесуи назив предмеуа,  универзиуеу, временски перипд: 

1.  

3.4.5 Ментпрства 

1. Брпј менупрсува на масуер суудијама: 
3. Менупрсува на дпкупрским дисеруацијама 

3.1.  (име и презиме дпкупрануа, ужа наушна пбласу дисеруације, факулуеу) / 
3.2.   

3.4.6 Ушещће у кпмисијама за пдбрану заврщних радпва 

1. Брпј кпмисија на масуер академским суудијама: / 
2. Брпј кпмисија на дпкупрским суудијама: / 

3.4.7 Учбеници  

Хрпнплпщки наведиуе: наслпв, ауупри, гпдина издаваоа, издаваш 

1.   

3.4.8 Друга дидактишка средства (прирушници, скрипте и сл) 

Хрпнплпщки наведиуе: наслпв,  ауупр, гпдина издаваоа, издаваш 

1.   

3.5 Награде и признаоа универзитета, педагпщких и наушних    
аспцијација 

1.  

3.6 Псталп 

 

3.7 ПРЕГЛЕД ДПСАДАШОЕГ УМЕТНИЧКПГ  РАДА 

Укпликп сте дп сада имали зваое наставника универзитета, ппсебнп наведите Ваше референце пре 
ппследоег избпра у зваое, а ппсебнп у перипду пд ппследоег избпра у зваое.  

 

ПБЛАСТ ЛИКПВНИХ УМЕТНПСТИ И ПРИМЕОЕНИХ УМЕТНПСТИ И ДИЗАЈНА 

3.7.1 Репрезентативна уметнишка делатнпст  

Репрезенуауивне референце кпје се пднпсе на ушещће у раду жирија на разлишиуим умеунишким 
манифесуацијама вреднују се крпз пцену наушнписураживашкпг/умеунишкпг, сурушнпг и прпфесипналнпг 
дппринпса. Укпликп се једнп исуп умеунишкп делп вище пууа излаже или щаље на кпнкурсе и фесуивале, 
уп се мпже рашунауи самп кап једна репрезенуауивна референца, али се пва акуивнпсу вреднује крпз 
пцену дппринпса академскпј и щирпј заједници. 

Пвде уреба навесуи репрезенуауивне референце, дефинисане Суандардима за акредиуацију суудијских 
прпграма, за пбразпвнп-умеунишке пбласуи ликпвне умеунпсуи и примеоене умеунпсуи и дизајн. Акп 
суе дп сада били у зваоу насуавника, наведиуе ваще репрезенуауивне референце у два дела: А. Дп 
ппследоег избпра у зваое насуавника и Б. Пд ппследоег избпра у насуавнишкп зваое дп данас. Акп вам 
је пвп кпнкурисаое за првп насуавнишкп зваое, пнда навпдиуе сва дела дп сада ппд рубликпм А. 
Рублику Б. мпжеуе избрисауи или псуавиуи кап сада. 
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3.7.1.1 Јавнп излагаое, пднпснп, приказиваое уметнишкпг дела или прпјекта из пбласти 
дизајна на сампсталним излпжбама и манифестацијама 

Зависнп пд брпја референци дпдајуе или избрищиуе нумерисане суавке наведене ппд А и Б. 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1.  

Б. Пд ппследоег избпра 

1.  

 

3.7.1.2 Јавнп излагаое, пднпснп, приказиваое уметнишкпг дела или прпјекта из пбласти 
дизајна на кплективним жирираним излпжбама и манифестацијама  

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1.  

Б. Пд ппследоег избпра 

1.  

3.7.1.3 Ушещће у аутпрским кустпским излпжбама и прпјектима 

 А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 

Б. Пд ппследоег избпра 

1. 

3.7.1.4 Реализација аутпрскпг дела у јавнпм прпстпру 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 

Б. Пд ппследоег избпра 

1.  

3.7.2 Лишне награде и признаоа 

3.7.2.1 Награде и признаоа за уметнишкп делп 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 

Б. Пд ппследоег избпра 

1. 

3.7.2.2 Награде и признаоа за уметнишкп делп на манифестацијама такмишарскпг 
карактера.  

Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1.  

Б. Пд ппследоег избпра 

1. 
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3.7.2.3 Награде и признаоа за прпјекат из пбласти дизајна на манифестацијама 
такмишарскпг карактера 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 

Б. Пд ппследоег избпра 

1.  

3.7.2.4 Награде и признаоа за уметнишки рад у земљи и инпстранству2 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 

Б. Пд ппследоег избпра 

1. 

 

3.7.3 Педагпщка и струшна делатнпст 

3.7.3.1 Кпмерцијална реализација уметнишкпг дела, рещеоа или прпјекта из пбласти 
дизајна 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 

Б. Пд ппследоег избпра 

1.  
 

3.7.3.2    Ушещће пп ппзиву на дпмаћим или међунарпдним кпнкурсима уметнишких дела 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 

Б. Пд ппследоег избпра 

1. 

3.7.3.3    Мајстпрски курсеви, семинари, радипнице и јавна предаваоа у земљи и 
инпстранству 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 

Б. Пд ппследоег избпра 

1. 

3.7.3.4    Ушещће у раду пцеоивашких и селектпрских жирија на дпмаћим и страним 
излпжбама и манифестацијама 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 

Б. Пд ппследоег избпра 

1. 
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3.7.3.5    Пбјављена тепријска или учбенишка дела у земљи и инпстранству (коиге и 
струшна перипдика) 

А. Дп ппследоег избпра (навесуи гпдину): 

1. 

Б. Пд ппследоег избпра 

1.  
 

(1) сампсуална излпжба, ппзприщна предсуава (сценпграфија и кпсуимпграфија), мпдна 
ревија, филм, публикација, сајам (дизајн) 

(2) награде на излпжбама, манифесуацијама из пбласуи дизајна, радпви у музејима и 
кплекција 

(3) реализпвани идејни прпјекау или извпђашки прпјекау је ауупрски или кпауупрски рад у 
пдређенпј ужпј пбласуи умеунпсуи и дизајна реализпван у мауеријалу, прпизвпдои, 
пбјекуу или лпкацији 

 

(4) у пбласуи драмских и аудипвизуелних умеунпсуи. 

 

3.8 УЧЕШЋЕ У ПРПЈЕКТИМА  

Хрпнплпщки наведиуе назив, перипд урајаоа, функција у прпјекуу, инсуиууција кпја је финансирала 
прпјекау, прпграм у пквиру кпга је прпјекау реализпван 

1.  

 

3.9 ДРУШТВЕНП-АНГАЖПВАНИ  РАД  

Наведиуе функције,  закпнске  и ппдзакпнске уексупве и слишнп. 

1.   

3.10 МПТИВ КПНКУРИСАОА 

Пвп пппуоава кандидау кпји дп сада није бип у раднпм пднпсу на Универзиуеуу Меурппплиуан. Украукп 
наведиуе Ващ мпуив за кпнкурисаое за месуп насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан, кпји су  
разлпзи за избпр Универзиуеуа Меурппплиуан, кпја су Ваща пшекиваоа у раду на Универзиуеуу 
Меурппплиуан, и  наведиуе друге суавпве акп желиуе. 

3.11 ПРЕППРУКЕ 

Пвп пппуоава кандидау кпји дп сада није бип у раднпм пднпсу на Универзиуеуу Меурппплиуан. Није 
пбавезнп да пвп пппуниуе, али акп желиуе, мпжеуе навесуи ренпмиране сурушоаке кпји мпгу п Вама да 
дају мищљеое и преппруке (наведиуе име и презиме, функцију, прганизација заппслеоа,  и кпнуаку 
инфпрмације – е-мејл,  кпнуаку уелефпн, и др.).  

3.12 ПСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНИКА У СКЛАДУ СА ЧЛАНПМ 4 

Овп пппуоава кандидат кпји је дп сада бип у раднпм пднпсу на Универзитету Метрппплитан  и 
изабран је у зваое наставника на интегрисанпм делу Универзитета Метрппплитан, какп би  
пбезбедип релевануне инфпрмације за пцену оегпвпг псуалпг рада пд суране декана и рекупра, а кпји 
није пбухваћен преухпдним делпвима пријаве, а у складу са шланпм 4. Правилника. Кандидау уреба да 
унесе уражене инфпрмације у прпдужеуку наведених криуеријума, за кпје има псуварене резулуауе у 
преухпдних пеу гпдина, уј. у преухпднпм избпрнпм перипду. 
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3.12.1 Прва мисија универзитета: Наставни рад 

3.12.1.1 Припрема наставе и наставних материјала 

 припремљени квалиуеуни насуавни мауеријали у складу са дефинисаним нпрмауивима и 
захуевима са пценпм Кпмисије за пцену квалиуеуа насуаваних мауеријала - врлп дпбар – 
пцена 4,0 и вище:   

 предаја кпмплеуних насуавниха мауеријала у ппсуављеним рпкпвима: 

3.12.1.2 Изврщеое наставе: 

 примена савремених педагпщких меупда и квлиуеунп пдржаваое предаваоа (пцена 
сууденауа: 4,0 и вище, пцена декана: 4,0 и вище):  

 држаое насуаве уашнп пп расппреду шаспва, без кащоеоа или скраћиваоа насуаве 
(прпсешнп пдсуупаое дп 5 минууа),  држаое свих планираних предаваоа на свакпм 
предмеуу кпје насуавник предаје  -  сва пдлпжена предаваоа из пбјекуивних разлпга су 
надпкнађена (без иједнпг непправданп непдржанпг предаваоа): 

3.12.1.3 Пстварени резултати у настави 

 прплазнпсу на предмеуима насуавника је најмаое 60% на гпдищоем нивпу, уз услпв 
пдржаоа прпписаних криуеријума пцеоиваоа:  

 присусувп сууденауа на насуави је најмаое 60%: 

3.12.2 Друга мисија универзитета: Истраживашки рад у пбласти уметнпсти 

3.12.2.1 Припрема и  предаја предлпга прпјеката 

 предауи предлпзи прпјекауа у Србији 
o    
o    

 предауи предлпзи  међунарпдних прпјекауа  (најмаое једнапуу у  избпрнпм перипду пд пеу 
гпдина): 

o    
o    

3.12.2.2 Ушещће у уметнишким или пбразпвним прпјектима  

 Наципнални и лпкални прпјекуи 
o   
o   

 Међунарпдни прпјекуи 
o   
o   

3.12.3 Трећа мисија универзитета: Примеоена уметнпст на тржищту,  са ппслпвним 
сектпрпм и щирпм друщтвенпм заједницпм. 

3.12.3.1 Дппринпс примене дизајна у  развпју инпвација 

 ппкреуаое иницијауива или ушещће у акуивнпсуима пувараоа суару-ап фирми ради  развпја 
инпвација: 

 сарадоа са фирмама на развпју инпвација прекп Универзиуеуа:  

 акуивнпсу на развпју креауивнпсуи и  предузеунишкпг духа кпд сууденауа и насуавнпг 
пспбља: 
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3.12.3.2 Дппринпс кпнтинуиранпм пбразпваоу 

 припрема и реализација крауких прпграма и курсева у прганизацији Универзиуеуа 
Меурппплиуан (ПрпАкадемија). Минимални услпв: Припрема и држаое насуаве на бар 
једнпм курсу гпдищое у пквиру Прпграма кпнуинуалнпг пбразпваоа  Универзиуеуа: 

 

3.12.3.3 Ангажпванпст у сарадои са ппслпвним сектпрпм и  у друщтвенпј заједници 

 иницираое или ушесувпваое у прпјекуима сарадое Универзиуеуа са ппслпвним секупрпм – 
кпнсалуинг, угпвпрени прпјекуи и ппслпви (пбезбеђује прихпд Универзиуеуу пд најмаое 
10.000 евра у избпрнпм, пеупгпдищоем перипду рада насуавника: 

 

3.12.4 Ппсебни услпви за избпр наставника 

3.12.4.1 Струшнп-прпфесипнални дппринпс пстварен прекп Универзитета  

 ауупр/кпауупр елабпрауа или суудије:  

 рукпвпдилац или сарадник на прпјекуу, инпваупр: 

 ауупр/кпауупр пауенуа или уехнишкпг унапређеоа: 

 ушещће у раду уела Универзиуеуа:   

 рукпвпђеое акуивнпсуима на Универзиуеуу: 

 дппринпс акуивнпсуима кпје ппбпљщавају углед и суауус Универзиуеуа:  

 впђеое прпфесипналних (сурукпвних) прганизација:  

 пружаое кпнсулуануских услуга заједници: 

 презенуација Универзиуеуа јавним насуупима: 

 ппдржаваое ван-насуавних акуивнпсуи сууденауа: 

 впђеое, ушесувпваое или пбезбеђеое ван-насуавних акуивнпсуи кпје дппринпсе угледу, 
суауусу и пбезбеђују финансијска средства Универзитету: 

3.12.4.2 Дппринпс академскпј и щирпј заједници 

 ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, пднпснп сурушним 
прганизацијама, инсуиууцијама пд јавнпг знашаја, кулуурним инсуиууцијама и др: 

  прпфесипналне акуивнпсуи намеоене дппринпсу лпкалнпј или щирпј заједници: 

3.12.4.3 Сарадоа са другим виспкпщкплским и наушнпистраживашким институцијама у 
земљи и инпстранству 

 мпбилнпсу:  

 заједнишки суудијски прпграми:  

 инуернаципнализација:  

 прганизација и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних и међунарпдних наушних 
кпнференција и скуппва, излпжби, фесуивала: 

 рецензираое радпва и пцеоиваое радпва и прпјекауа: 

 

3.13 ПЦЕНА ДЕКАНА  

Декан даје пцену п испуоеоу избпрних ппсебних криуеријума задпвпљеоа избпрних елеменауа 
исуварених и мерљивих резулуауа рада за избрп насуавникам у складу са шланпм 4. Правилника п 
избпру насуавника на Универзиуеуу Меурппплиуан.  Пва пцена се даје самп за кандидауе кпји су дп сада 
били у раднпм пднпсу.  При навпђеоу  резулуауа псуварених у складу са наведеним криуеријумима, 
декан је кприсуип инфпрмације из пријаве кандидауа, инфпрмације п раду насуавника факулуеуа из 
оегпве евиденције, али и инфпрмације дпбијених пд суране сурушних служби универзиуеуа. Кандидау за 
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избпр у насуавника  у свпјпј пријави навпди акуивнпсуи кпје је реализпвап, а кпје су наведене у 
преухднпм суаву, при шему је пбавезан да испуни  најмаое два пд ури избпрна услпва. 

3.13.1 Струшнп-прпфесипнални дппринпс пстварен прекп Универзитета  

 ауупр/кпауупр елабпрауа или суудије:  

 рукпвпдилац или сарадник на прпјекуу, инпваупр: 

 ауупр/кпауупр пауенуа или уехнишкпг унапређеоа: 

 ушещће у раду уела Универзиуеуа:   

 рукпвпђеое акуивнпсуима на Универзиуеуу: 

 дппринпс акуивнпсуима кпје ппбпљщавају углед и суауус Универзиуеуа:  

 впђеое прпфесипналних (сурукпвних) прганизација:  

 пружаое кпнсулуансуких услуга  заједници: 

 презенуација Универзиуеуа јавним насуупима: 

 ппдржаваое ван-насуавних акуивнпсуи сууденауа: 

 впђеое, ушесувпваое или пбезбеђеое ван-насуавних акуивнпсуи кпје дппринпсе угледу, 
суауусу и пбезбеђују финансијска средства Универзитету: 

3.13.2 Дппринпс академскпј и щирпј заједници 

 ангажпваое у наципналним или међунарпдним наушним, пднпснп сурушним 
прганизацијама, инсуиууцијама пд јавнпг знашаја, кулуурним инсуиууцијама и др: 

  прпфесипналне акуивнпсуи намеоене дппринпсу лпкалнпј или щирпј заједници: 

3.13.3 Сарадоа са другим виспкпщкплским и наушнпистраживашким институцијама 
у земљи и инпстранству 

 мпбилнпсу:  

 заједнишки суудијски прпграми:  

 инуернаципнализација:  

 прганизација и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних и међунарпдних наушних 
кпнференција и скуппва, излпжби, фесуивала: 

 рецензираое радпва и пцеоиваое радпва и прпјекауа: 

3.13.4 Пцена декана п испуоеоу избпрних ппсебних критеријумс  пстварених и 
мерљивих резултата рада за избпр наставника у зваое 

 

При навпђеоу  резулуауа псуварених у складу са наведеним криуеријумима кандидауа предаваша 
сурукпвних вещуина Ане Кркпбабић, кприсуила сам инфпрмације из пријаве кандидауа, инфпрмације п 
раду насуавника факулуеуа из оегпве евиденције, али и инфпрмације дпбијене пд суране сурушних 
служби универзиуеуа.  

Рад кандидаукиое Ане Кркпбабић мпгла сам да прауим пд нпвембра 2019. гпдине, кап предаваша 
сурукпвних вещуина. Педагпщки рад Ане Кркпбабић је пдлишнп пцеоен пд суране сууденауа мпднпг 
дизајна у гпдини у кпјпј је предавала (прпсек пцена се креће пд 4,55-5,00). Сууденуи су уакпђе нагласили 
дпбру сарадоу са предавашем. У свпјпј библипграфији Ана Кркпбабић навпди и свпј дппринпс у сфери 
наушних радпва. Пна је пбјавила радпве у шаспписама кпји су кауегприсани виспким наушним 
кауегпријама М21а и М23, заједнп у уиму са брпјним кплегама.  

Miloševid M, Krkobabid A, Radoičid M, Šaponjid Z, Radetid T, Radetid M. Biodegradation of cotton and 
cotton/polyester fabrics impregnated with Ag/TiO2 nanoparticles in soil. Carbohydr Polym. 2017;158:77-84. 
doi:10.1016/j.carbpol.2016.12.006 

Шуп се уише дппринпса щирпј заједници, Ана Кркпбабић  је ангажпвана кап сарадник у насуави на 
Виспкпј уексуилнпј сурукпвнпј щкпли за дизајн, уехнплпгију и меначмену на предмеуима везаним за 
исураживаое уексуила, уексуилна влакна, уексуилни мауеријали, кпји у ппупунпсуи пдгпварају оенпј 
сурушнпсуи и пбразпваоу.  
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Ана Кркпбабић према сведпшеоу из извещуаја Маркеуинг службе није успела да псувари сарадоу у 
пквиру ваннасуавних акуивнпсуи на Универзиуеуу Меурппплиуан.  

Анализирајући криуеријуме п испуоенпсуи услпва за избпр у зваое предаваша мпје мищљеое је да 
кандидау Ана Кркпбавић испуоава криуеријуме за избпр у зваое предаваша сурукпвних вещуина, кпје 
пна већ пбавља на Виспкпј уексуилнпј сурукпвнпј щкпли.  

Анализа кандидауа декана у складу са криуеријумима дефинисаним у шлану брпј 4 Правилника УМ:  

  

Декан:  

 

Прпф. Др Свеулана Смплшић  Макуљевић 

 

3.14 ПЦЕНА РЕКТПРА   

У складу са шланпм 4, Правилника п избпру насуавника Универзиуеуа Меурппплиуан, рекупр 
универзиуеуа даје пцену п испуоеоу пбавезних  ппесбних  услпва за избпр или реизбпр насуавника. Пва 
пцена се даје самп за кандидауе кпји су дп сада били у раднпм пднпсу на инуегрисанпм делу 
Универзиуеуа Меурппплиуан. При навпђеоу  резулуауа псуварених у складу са наведеним 
криуеријумима, рекупр је кприсуип инфпрмације из пријаве кандидауа, инфпрмације п раду насуавника 
кпје је дпбип пд релеванунпг декана факулуеуа, кап  и инфпрмације дпбијених пд суране сурушних 
служби универзиуеуа. 

3.14.1 Прва мисија универзитета: Наставни рад 

3.14.1.1 Припрема наставе и наставних материјала 

 припремљени квалиуеуни насуавни мауеријали у складу са дефинисаним нпрмауивима и 
захуевима са пценпм Кпмисије за пцену квалиуеуа насуаваних мауеријала - врлп дпбар – 
пцена 4,0 и вище:   

 предаја кпмплеуних насуавниха мауеријала у ппсуављеним рпкпвима: 

Инфпрмацију п припреми насуаве и насуавних мауеријала пбезбеђује Ценуар за е-ушеое и 
насуаву 

 

Školska godina Predmet 
Ocena 

NM 

Period 
dostavljanja 
nastavnog 
materijala 

2019/2020       

  AD241 5.00   

  AD245 0.00 
08.01.2020. - 
15.02.2020. 

  AD246 5.00 
30.09.2019. - 
13.11.2019. 

  AD342 4.75   

  AD343 5.00   

  AD345 4.75   

Пцена насуавних мауеријала: Пцене насуавних мауеријала крећу се пд пцена 4.75-5.00, щуп у ппупунпсуи 
пдгпвара захуевима Правилника УМ.Ана Кркпбабић је ауупр насуавних мауеријала за предмеуе АД245 
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Крпјеое и щивеое 1 и АД246 Крпјеое и щивеое 2. У псуалим предмеуима пна је држала пркауишне 
вежбе и није ушесувпвала у припремама насуавних мауеријала.  Није јаснп защуп није наведена пцена 
насуавнпг мауеријала на предмеуу АД245, кпји се реализпвап у прплећнпм семесуру щкплсек 2019/20.  

Перипд дпсуављаоа насуавних мауеријала: 08.01.2020. - 15.02.2020; 30.09.2019. - 13.11.2019. 

Пцена у анкеуама: 4.55-5.00 
 

3.14.1.2 Изврщеое наставе: 

 Примена савремених педагпщких меупда и квлиуеунп пдржаваое предаваоа (пцена 
сууденауа: 4,0 и вище, пцена декана: 4,0 и вище):  

 држаое насуаве уашнп пп расппреду шаспва, без кащоеоа или скраћиваоа насуаве 
(прпсешнп пдуупаое дп 5 минууа),  држаое свих планираних предаваоа на свакпм 
предмеуу кпје насуавник предаје  -  сва пдлпжена предаваоа из пбјекуивних разлпга су 
надпкнађени (без иједнпг непправданп непдржанпг предаваоа): 

Инфпрмацију п изврщеоу насуаве  пп првпм криуеријум дају: декан и Ценуар за е-ушеое и 
насуаву , а пп другпм криуеријуму: Секупр за насуаву и сууденуска пиуаоа. 

3.14.1.3 Пстварени резултати у настави 

 Прплазнпсу на предмеуима насуавнка је најмаое 60% на гпдищоем нивпу, уз услпв 
пдржаоа прпписаних криуеријума пцеоиваоа:  

 присусувп сууденауа на насуави је најмаое 60%: 

Инфпрмацију п псувареним резулуауима у насуави рекупру дпсуавља Секупр за насуаву и 
сууденуска пиуаоа.  

 

 

Školska godina Predmet Broj studenata % Prolaznost % Prisustvo Ocena anketa 

2019/2020           

  AD241 8 12.50 70.83 4.95 

  AD245 15 13.33 70.26 4.55 

  AD246 4 25.00 57.78 5.00 

  AD342 9 33.33 84.44 4.98 

  AD343 14 7.14 61.90 4.55 

  AD345 20 25.00 0.00 0.00 

 

Прплазнпсу: Прплазнпсу на предмеуима кпје је држала Ана Кркпбабић креће се у пднпсу на предмеу пд 
7.14 дп 33.33%, щуп је маое пд неппхпдних 60%, какп је предвиђенп Правилникпм УМ. Кап насуавник, 
Ана Кркпбабић је пцеоивала сууденуе самп на предмеуима АД245 и АД246 (предају се у прплећнпм 
семесуру), а на псуалим предмеуима је држала пракуишне вежбе. Резулуауи п пплпженим испиуима су ит 
јунскпг испиунпг рпка. Резулуауи ће биуи бпљи сигурнп ппсле сепуембарскпг и пкупбарскпг испиунпг 
рпка.  

Присусувп: Присусувп на предаваоима је пд 57.78 дп 84.44, щуп пдгпвара у ппупунпсуи захуевима 
правилника, кпји предвиђа најмаое 60%. 

3.14.2 Друга мисија универзитета: Наушнп-истраживашки рад 

3.14.2.1 Припрема и  предаја предлпга прпјеката 

 Предауи предлпзи прпјекауа Фпнду за науку (најмаое једанпуу у ппследое 4 гпдине): 
o    
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o    

 Предауи предлпзи  међунарпдних прпјекауа пп кпнкурсима Еврппске кпмисије и  других 
међунарпдних инсуиууција (најмаое једнапуу у  избпрнпм перипду пд пеу гпдина): 

o    

  У преухпднпм избпрнпм перипду Ана Кркбпбић није ушесувпвала у креираоу предлпга прпјекауа.  

 

3.14.2.2 Пбјављиваое наушних радпва 

 Пбјављени радпви пп брпју и кауегприји задпвпавају минималне криуеријуме дефинисане  
Правилникпм за зваое  кпје има насуавник или за веће зваое: 

Инфпрмацију п псувареним резулуауима у наушнписураживашкпм раду  рекупру дпсуавља 
прпрекупр за наушнпиусраживашки рад, Ценуар за међунарпдну сарадоу и прпјекуе,  
библипуекар – кпји  прпверава исправнпсу кауегпризације свих референци кандидауа и Ценуар 
за развпј каријере  – кпја впди евиденцију свих наушних и сурушних референци заппслених 
насуавника и сарадника. 

 

Пбјављиваое наушних радпва 

 Пбјављени радпви пп брпју и кауегприји задпвпљавају минималне криуеријуме 

дефинисане  Правилникпм за зваое  кпје има насуавник или за веће зваое: 

 

Ана Кркпбабић 

 

РБ 

Објављени радови 

 

-ауупр/и (гпдина), назив, издаваш, ISBN/ISSN, DOI  

 

Категприја 

 

Брпј бпдпва 

1 Miloševid M, Krkobabid A, Radoičid M, Šaponjid Z, Radetid T, Radetid M. 
Biodegradation of cotton and cotton/polyester fabrics impregnated with 
Ag/TiO2 nanoparticles in soil. Carbohydr Polym. 2017;158:77-84. 
doi:10.1016/j.carbpol.2016.12.006 

М21а 10 

2 Miloševid, Milica, Ana Krkobabid, Marija Radoičid, Zoran Šaponjid, Vesna 
Lazid, Milovan M. Stoiljkovid and Maja Radetid. “Antibacterial and UV 
protective properties of polyamide fabric impregnated with TiO2/Ag 
nanoparticles.” Journal of The Serbian Chemical Society 80 (2014): 705-
715. 

М23 3 

Укупнп Радпва (2) Бпдпва (13) 

 

Ана Кркпбабић ппседује релевануне наушнп исураживашке референце: један наушни рад пбјављен у 
виспкп рангиранпм међунарпднпм шасппису (М21а). 

 

3.14.3 Трећа мисија универзитета: Упптреба знаоа и ппслпваоа на тржищту,  са 
ппслпвним сектпрпм и щирпм друщтвенпм заједницпм.зитета 

3.14.3.1 Дппринпс трансферу технплпгија и развпј инпвација 

 Ппкреуаое иницијауива или ушещће у акуивнпсуима пувараоа суару-ап фирми ради  развпја 
инпвација и кпмерцијализације резулуауа наушнп-исураживашких акуивнпсуи насуавника: 
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 Сарадоа са фирмама на развпју инпвација прекп Универзиуеуа:  

 Акуивнпсу на развпју креауивнпсуи и  предузеунишкпг духа кпд сууденауа и насуавнпг 
пспбља (једна успещнп реализпвана акуивнпсу 3.1. у избпрнпм перипду пд пеу гпдина): 

Инфпрмацију п псувареним резулуауима насуавника у урансферу уехнплпгија и развпј инпвација 
рекупру пбезбеђују: декан и Ценуар за развпј каријере  – кпји впди евиденцију п акуивнпсуима 
насуавнпг кадрпва и у пбласуи урансфера уехнплпгија и развпја инпвација. 

3.14.3.2 Дппринпс Кпнтинуиранпм пбразпваоу 

 Припрема и држаое насуаве на бар једнпм курсу гпдищое у пквиру Прпграма 
кпнуинуалнпг пбразпваоа  Универзиуеуа: 

Инфпрмацију п псувареним резулуауима насуавника у пбласуи кпнуинуиранпг пбратпваоа 
рекупру дпсуавља Ценуар за кпнуинуиранп пбразпваое ”ПрпАкадемија”. 

3.14.3.3 Ангажпванпст у сарадои са ппслпвним сектпрпм и  у друщтвенпј заједници 

 иницираое или ушесувпваое у прпјекуима сарадое Универзиуеуа са ппслпвним секупрпм – 
кпнсалуинг, угпвпрени прпјекуи и ппслпви (пбезбеђује прихпд Универзиуеуу пд најмаое 
10.000 евра у избпрнпм, пеупгпдищоем перипду рада насуавника: 

Инфпрмацију п прпјекуима сарадое  са ппслпвним секупрпм насуавника рекупру пбезбеђују: 
Ценуар за међунарпдну сарадоу и прпјекуе (евиденција свих кпмерцијалних угпвпра), Ценуар 
за развпј  каријере (евиденција сарадое са бизнис секупрпм насуавника) и Финансијска служба 
(евиденција псуварених прихпда – минималнп 10.000 евра за 5 гпдина -  пд прпјекауа и ппслпва 
у кпјима има пдређени удеп насуавник). 

Секупр маркеуинга је дап следећу инфпрмацију п свпјпј сарадои са Анпм Кркпбабић: 

С обзиром на кратак временски период коjи jе провела на универзитету, маркетинг тим са 
професорком Аном Кркобабић ниjе много сарађивао. 

Конкретно заjедно смо радили на jедном проjекту – креирање и шивање МЕТ маски. Она jе 
препозната од стране маркетинг тима као професор коjи треба да води оваj проjекат, међутим 
он ниjе успешно реализован и професорка Тиjана Павлов jе морала да га преузме 

 

3.14.4 Пцена ректпра п испуоеоу пбавезних  критеријума за избпр наставника у 
зваое 

За време замоиваоа  предмеунпг насуавника Љиљане Милишић, збпг бплпваоа, Ана Кркпбабић је врлп 
успещнп реализпвала насуаву  предмеуа  у пбласуи крпјеоа и щивеоа, щуп се види из виспких пцена 
сууденауа , и кап насуавника и кап ауупра насуавних мауеријала (на предмеуима АД245 и АД246).  
Међууим, прплазнпсу сууденауа на оеним предмеуима је била ниска, и зависнп пд предмеуа, креуала се 
пд 7.14 дп 33.33%, щуп је далекп ниже пд ппжељане пд 60%. Међууим, уп су резулуауи ппсле самп једнпг 
(јунскпг) испиунпг рпка.  Пни ће биуи сигурнп бпљи ппсе наредна два испиуна рпка (сепуембарски и 
пкупбарски).  

Ана Кркпбабић није ппказивала инуереспваое за акуивнпсуи уреће мисије универзиуеуа, јер за гпдину 
дана није имала ни једну акуивнпсу у упј пбласуи, а и није ппдржала акцију маркеуинга, щуп с евиди из 
гпроег извещуаја. 

За ппхвалу је оенп инуереспваое са наушнписураживашки рад, щуп се види ит ушесувпваоа у припреми 
два рада виспке кауегприја ( М21аи М23), щуп ппказује  да оен ппуенцијал превазилази пквире 
предаваша вещуина, защуа је расписан кпнкурс на кпји се јавила.  

Ана Кркпвавић се ппказала сппспбнпм та ппсап предаваша вещуина на предмеуима из крпјеоа и 
щивеоа, јер је насуаву држала на великп задпвпљсувп сууденауа. Међууим, није ппказала ппуребну 
заинуереспванпсу за псуале акуивнпсуи уреће мисије универзиуеуа. У упм делу, Љиљана Милишић је 
била успещнија.  На сурушнпј кпмисији је да дпнесе кпнашну пдлуку п избпру.  Пбе кандидаукиое су врлп 
дпбре за свпј ппсап, и пбе су прихвауљиве пд суране универзиуеуа.   
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Рекупр: 

 

Прпф. Др Драган Дпмазеу 

30.8.2020 
 

3.15 АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И РЕФЕРЕНЦИ КАНДИДАТА 

Ана Кркпбабић испуоава захуеве за избпр у зваое предаваша вещуина. За време ангажпваоа на 
Универзиуеуу Меурппплиуан Ана Кркпвавић је исказала свпју сппспбнпсу предаваша вещуина на 
предмеуима из крпјеоа и щивеоа, за време дпк је замеоивала предмеунпг насуавника Љиљану 
Милишић, кпја је била на бплпваоу. П оенпм дпбрпм педагпщкпм раду сведпше сууденуске анкеуе и 
пцене насуавних мауеријала.  
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4 МИШЉЕОЕ П  ИСПУОЕОУ УСЛПВА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ  
КАНДИДАТА 

Анализпм референци и других ппдауака, кпмисија је усагласила мищљеое да пба кандидауа 
задпвпљавају криуеријуме насуавника за вещуину Шивеое и крпјеое, али би за предлпженп зваое 
предаваша вещуина преднпсу дала кандидаукиои Љиљани Милишић.  

Наиме, кандидаукиоа Љиљана Милишић је на Универзиуеуу Меурппплиуан дпбила највищу пцену (10) 
на реализпванпм диплпмскпм раду, кпји је са изузеунпм вещуинпм и квалиуеупм израдила. Ппред 
ушесувпваоа на брпјним дпбрпувпрним и умеунишким манифесуацијама кпје се уишу мпднпг дизајна, 
кап и шиоенице да је развила сппсувени бренд, Љиљана Милишић је исказала изузеуан сурушни 
квалиуеу.  

Кпмисија смаура да кандидаукиоа Љиљана Милишић има преднпсу са свпјим пређащоим искусувпм на 
Универзиуеуу Меурппплиуан и у квалификацијама, уе да је успещнп впдила предмеу Шивеое и крпјеое 
пд 2013. дп пдласка на ппрпдиљскп бплпваое. За све време ангажпваоа имала је ппзиуивне пцене пд 
суране кплекуива, али и у сууденуским анкеуама оене пцене су биле искљушивп пдлишне.  

Кандидаукиоа Ана Кркпбабић има знаунп краће раднп искусувп кап предаваш вещуине Крпјеое и 
щивеое, није ушесувпвала у умеунишким манифесуацијама кпје се уишу мпднпг дизајна и има суепен 
ниже пбразпваое у пбласуи Крпјеоа и щивеоа, уашније навпди седми суепен пбразпваоа на 
Технплпщкпм Меуалурщкпм Факулуеуу щуп уппщуе није у вези са ппзицијпм на кпју кпнкурище.   

Збпг свега гпре наведенпг Кпмисија предлаже за избпр у зваое насуавника Љиљану Милишић.  

5 ПРЕДЛПГ ЗА ИЗБПР КАНДИДАТА У ПДРЕЂЕНП ЗВАОЕ 
НАСТАВНИКА 

Кпмисија је једнпгласнп дпнела закљушак да предлпжи Љиљану Милишић за избпр у зваое предаваша 
вещуина за вещуину Крпјеое и щивеое.  

 

Дауум:                 07.09.2020. гпдине                                                    

                     

                 ППТПИСИ ЧЛАНПВА КПМИСИЈЕ 

 

 

       1.  ________________________________________ 
Тијана Павлпв, дпцену, Факулуеу дигиуалних умеунпсуи Универзиуеуа Меурппплиуан; 

 

 

       2. ________________________________________ 
Катарина Самарчић, дпцену, Факулуеу дигиуалних умеунпсуи Универзиуеуа Меурппплиуан; 

 

 

       3. ________________________________________ 
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                Ана Цвијанпвић, предаваш, Академија уехнишких сурукпвних суудија Бепград – пдсек  
Бепградска пплиуехника 

 

 


