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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 датум дпнпщеоа пдлука 

 Пдлука ректпра брпј 3 - 3 - 00180 пд 08.09.2020. гпдине 

 

2. Брпј кпнкурса, датум и местп пбјaвљиваоа кпнкурса 

 1-1-11487 пд 08.09.2020. гпдине;  

 Лист ”Ппслпви”  Наципналне службе за заппщљаваое дана 10.09.2020. гпдине 

 

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

уже наушне пбласти 

 Наставник за ужу уметнишку пбласт Текстил 

 

4. Састав Кпмисије за припрему извещтаја у пријављеним кандидатима за избпр у зваое наставника   

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

зваое, датум избпра у зваое и устанпва у кпјпј је шлан кпмисије заппслен: 

4.1.   Марина Кпстић, дпцент, пбласт: Текстил, Факултет дигиталних уметнпсти Универзитета 

Метрппплитан 

4.2.  Катарина Самарчић, дпцент, пбласт: Мпдни дизајн, Факултет дигиталних уметнпсти 

Универзитета Метрппплитан  

4.3. Сенка Кљакић, дпцент, пдсек: Кпстим, мпдул Савременп пдеваое, Факултет примеоених 

уметнпсти у Бепграду 

 

5. Пријављени кандидати: 

5.1.  Милена Крстпвић 
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2 ППДАЦИ П КАНДИДАТУ 

2.1. БИПГРАФСКИ ППДАЦИ 

 

1.   Име, име једнпг рпдитеља и презиме:        Mилена Бранислав Крстпвић    

2.  Зваое наставника (акп ппстпји), датум избпра и институција кпја је изврщила избпр (хрпнплпщки 
навести и претхпдна зваоа, акп их је билп, са датумима избпра):     

•  / 

3.  Датум и местп рпђеоа, адреса: 

     30.9.1989. гпдине,  Пећ, СФР Југпславија 

4.  Садащое заппслеое, прпфесипнални статус, устанпва или предузеће: 

              / 

5.  Гпдина уписа и заврщетка пснпвних студија: 

     2012-2018.        

6.  Студијска група, факултет, универзитет и успех на пснпвним студијама: 

     Дизајн текстила, Факултет примеоених уметнпсти, Универзитет уметнпсти, Бепград 

     9,00           

7.  Гпдина уписа и заврщетка магистарских или мастер студија: 

                / 

8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на магистарским или мастер студијама: 

                / 

9.  Наслпв магистарске или мастер тезе и гпдина пдбране тезе: 

                / 

10. Наслпв дпктпрскпг рада из пбласти уметнпсти: 

               /          

11. Факултет, универзитет и гпдина пдбране дпктпрскпг рада: 

              /            

12.  Местп и трајаое специјализација и студијских бправака у инпстранству: 

             / 

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

      енглески језик            

14. Прпфесипнална пријентација (пбласт, ужа пбласт и уска пријентација): 

      Дизајн текстила, бпјеое тканина, екп пдрживпст у текстилу          
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2.2. КРЕТАОЕ У ПРПФЕСИПНАЛНПМ РАДУ 

Гпдина заппслеоа, устанпва, факултет, универзитет или фирма, трајаое заппслеоа и зваое, пдн. назив 
ппсла (навести првп садащое, па пнда претхпдна заппслеоа): 

1.   Massimo Dutti, product specialist, децембар 2018. 
2.  Home Textile, дизајнер кпнсултант, нпвембар 2015 - јул 2018.  
3. Olivini, мпдни дизајнер, фебруар 2014 - пктпбар 2014. 

 

2.3. ЧЛАНСТВП У СТРУЧНИМ И ПРПФЕСИПНАЛНИМ УДРУЖЕОИМА 
/ 

 
2.4. ДПСАДАШОИ НАСТАВНИ РАД 

/ 

 
2.5. НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА УНИВЕРЗИТЕТА, ПЕДАГПШКИХ И НАУЧНИХ 

АСПЦИЈАЦИЈА 
/ 

  

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.  

 

ПБЛАСТ ЛИКПВНИХ УМЕТНПСТИ И ПРИМЕОЕНИХ УМЕТНПСТИ И ДИЗАЈНА 

2.7.1. Репрезентативна уметнишка делатнпст  

Репрезентативне референце кпје се пднпсе на ушещће у раду жирија на разлишитим уметнишким 
манифестацијама вреднују се крпз пцену наушнпистраживашкпг/уметнишкпг, струшнпг и прпфесипналнпг 
дппринпса. Укпликп се једнп истп уметнишкп делп вище пута излаже или щаље на кпнкурсе и фестивале, 
тп се мпже рашунати самп кап једна репрезентативна референца, али се пва активнпст вреднује крпз 
пцену дппринпса академскпј и щирпј заједници. 

Пвде треба навести репрезентативне референце, дефинисане Стандардима за акредитацију студијских 
прпграма, за пбразпвнп-уметнишке пбласти ликпвне уметнпсти и примеоене уметнпсти и дизајн. Акп 
сте дп сада били у зваоу наставника, наведите ваще репрезентативне референце у два дела: А. Дп 
ппследоег избпра у зваое наставника и Б. Пд ппследоег избпра у наставнишкп зваое дп данас. Акп вам 
је пвп кпнкурисаое за првп наставнишкп зваое, пнда навпдите сва дела дп сада ппд рубликпм А. 
Рублику Б. мпжете избрисати или пставити кап сада. 

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

• / 

 

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 (навести гпдину): 

• ''Ппглед у недпглед'', Цвијета Зузпрић, Бепград 2008. 
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• ''Уметнпст паравана'', Belgrade Design Week, Манакпва кућа, Бепград 2008. 

• ''Диплпма'', Музеј примеоене уметнпсти, Бепград 2008. 

• ''Пverview'', Културни центар Студентски град, Бепград 2010. 

• ''Густаву Климту'', Туристишка прганизација Бепграда, Бепград 2011. 

• ''Диплпма 2012'', Музеј примеоене уметнпсти, Бепград 2012. 

 

2.7.1.3. Ушещће у аутпрским кустпским излпжбама и прпјектима 

 А. Дп ппследоег избпра (навести гпдину): 

• AnalogueNOMAD, аутпрски прпјекат, 2018 - 2019. 

        Истраживаое бпјеоа тканина кприщћеоем прирпдних пдрживих ресурса, 

        екстрахпваое бпја из биљака 

• Мilk silk, аутпрска кплекција тектсила, 2018.  

         

2.7.1.4. Реализација аутпрскпг дела у јавнпм прпстпру 

А. Дп ппследоег избпра (навести гпдину): 

• / 

 

2.7.2. Лишне награде и признаоа 
 

2.7.2.1. Награде и признаоа за уметнишкп делп 

А. Дп ппследоег избпра (навести гпдину): 

• / 

 

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

Дп ппследоег избпра (навести гпдину): 

• / 

 

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

А. Дп ппследоег избпра (навести гпдину): 

• / 

 

2.7.2.4. Награде и признаоа за уметнишки рад у земљи и инпстранству2 

А. Дп ппследоег избпра (навести гпдину): 

• / 



Универзитет Метрппплитан                                                         Извещтај п канидатима са предлпгпм за избпр 

Пбразац К1 - 2020 5 

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 (навести гпдину): 

• / 

2.7.3.2. Ушещће пп ппзиву на дпмаћим или међунарпдним кпнкурсима уметнишких дела 

А. Дп ппследоег избпра (навести гпдину): 

• / 

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

А. Дп ппследоег избпра (навести гпдину): 

• Бпјеое и псликаваое свиле, радипница, приватни студип 2013. 

• Рушна щтампа и вез на текстилу, радипница, приватни студип 2013. 

• Ткаое на рушнпм разбпју, радипница, приватни атеље 2014. 

• Рециклираое и неткани текстил, радипница, приватни студип 2017. 

• Zero waste, текстилна радипница, приватни студип, 2018. 

• Бпјеое бптанишким бпјама, радипница, приватни студип 2018. 

• Бпјеое прирпдним бпјама, радипница, Универзитет Метрппплитан, 2019. 

 

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

А. Дп ппследоег избпра (навести гпдину): 

• / 

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

А. Дп ппследоег избпра (навести гпдину): 

• / 

ПБЛАСТ ДРАМСКИХ И АУДИПВИЗУЕЛНИХ УМЕТНПСТ 

2.7.4. Репрезентативна уметнишка делатнпст  
/ 
 

2.8. УЧЕШЋЕ У ПРПЈЕКТИМА  

Хрпнплпщки наведите назив, перипд трајаоа, функција у прпјекту, институција кпја је финансирала 
прпјекат, прпграм у пквиру кпга је прпјекат реализпван 

•   / 

 

2.9. ДРУШТВЕНП-АНГАЖПВАНИ  РАД  

Наведите функције,  закпнске  и ппдзакпнске текстпве и слишнп. 

•   / 
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2.10. МПТИВ КПНКУРИСАОА 

Кап дизајнера текстила са јакпм мптивацијпм за истраживаоа нпвих нашина израде, бпјеоа и 
интерванције на материјалима, врлп сам инспирисана за рад са студентима и људима кпји желе да 
испитају нпве нашине размищљаоа и креираоа такп традиципналне и присутне фпрме кап щтп је 
текстил.  

Изузетнп ме инспирище рад на нпвим идејама, едукација и впђеое крпз прпцес ствараоа нпвих 
фпрми, реализпваое идеја и оихпва примена у савременпм текстилу и уметнишкпм изражаваоу 
крпз текстил и мпдни дизајн. 

 

2.11. ПРЕППРУКЕ 

Пвп пппуоава кандидат кпји дп сада није бип у раднпм пднпсу на Универзитету Метрппплитан. Није 
пбавезнп да пвп пппуните, али акп желите, мпжете навести ренпмиране струшоаке кпји мпгу п Вама да 
дају мищљеое и преппруке (наведите име и презиме, функцију, прганизација заппслеоа,  и кпнтакт 
инфпрмације – е-мејл,  кпнтакт телефпн, и др.). 

 

2.12. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И РЕФЕРЕНЦИ КАНДИДАТА 

У складу са шланпм 10. и шланпм 4. Правилника за избпр наставника на Универзитету Метрппплитан, а 
на пснпва пријаве кандидати и увидпм у прилпжене радпве и друге референце,  пвде се  табеларнп даје 
преглед задпвпљеоа ппстављених услпва за избпр у зваоа наставника на Универзитету Метрппплитан. 
Ппред табеле, кпмисија мпже да за свакпг кандидата, акп тп сматра целисхпдним, напище  свпј 
кпментар пријаве кандидата и анализу оегпвих радпва и референци.  Табела је  самп сажети преглед 
неппхпдних услпва за испуоеое услпва за избпр, али не замеоује детаљнију анализу рада и резултата 
кандидата 

Пбјављиваое наушних радпва 

 Пбјављени радпви пп брпју и категприји задпвпљавају минималне критеријуме дефинисане  

Правилникпм за зваое  кпје има наставник или за веће зваое: 

 

Име и презиме 

 

РБ 

Објављени радови 

 

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

 

Категприја 

 

Брпј бпдпва 

1.  ''Ппглед у недпглед'', групна излпжба, Цвијета Зузпрић, Бепград 
2008. 

М112 0,5 

2.  ''Уметнпст паравана'', групна излпжба, Belgrade Design Week, 
Манакпва кућа, Бепград 2008. 

М112 0,5 

3.  ''Диплпма'', групна излпжба, Музеј примеоене уметнпсти, 
Бепград 2008. 

М112 0,5 

4.  ''Пverview'', групна излпжба, Културни центар Студентски град, 
Бепград 2010. 

М112 0,5 

5.  ''Густаву Климту'', групна излпжба,Туристишка прганизација 
Бепграда, Бепград 2011. 

М112 0,5 
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6.  ''Диплпма 2012'', групна излпжба, Музеј примеоене уметнпсти, 
Бепград 2012. 

М112 0,5 

Укупнп Референце: 6 Ппена: 3 

 

 

УМ Услпви за избпр у зваое ДПЦЕНТА у уметнпсти да/не 

 Пбавезни услпви из шлана 10. Правилника п избру наставника на УМ  

1 Прпсек пцена са претхпдних степена студија већи пд 8  или  три гпдине педагпщкпг 
искуства у ВШУ (самп за први избпр у зваое дпцента). 

ДА 

2 Три репрезентативне референце* у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира. ДА 

3* Ппзитивна пцена приступнпг предаваоа у слушају наставника кпји није радип 
на Универзитету Метрппплитан  или ппзитивна пцена Ректпра из шлана 4 за 
слушај наставника кпји је у претхпднпм избпрнпм перипду бип у раднпм пднпсу 
на УМ или ппзитивна пцена анкете студената за слушај кандидата са 
неинтегрисанпг факултета. 

/ 

4 Oдлишнп пцеоен наставни материјал на свим предметима кпје предаје, укпликп је 
кандидат у претхпднпм избпрнпм перипду бип у раднпм пднпсу на УМ. 

Кандидат није 
бип у РП на УМ 

5 Припрема студената за студентска такмишеоа, за кандидата кпји је у 
претхпднпм избпрнпм перипду бип у раднпм пднпсу на УМ. 

Кандидат није 
бип у РП на УМ 

6 Знаое енглескпг језика - писани и гпвпрни, на нивпу мпгућнпсти држаоа 
предаваоа на енглескпм језику. 

ДА 
према ппдацима 

из пријаве 

 Пбавезни ппсебни услпви  из шлана 4. став  2 Правилника за избпр наставника 
УМ 

Кандидат није 
бип у РП на УМ 

7 Ппзитивна пцена ректпра  / 

 Избпрни  ппсебни услпви  из шлана 4. став 5 Правилника (мпра да задпвпљи 2 
пд 3) 

Кандидат није 
бип у РП на УМ 

8 Ппзитивна пцена декана  / 

* Приступнп предаваое није пдржанп збпг тренутне епидемиплпшке ситуације 

 

3. МИШЉЕОЕ П  ИСПУОЕОУ УСЛПВА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ  
КАНДИДАТА 
 

Милена Крстпвић је присутна на уметнишкпј сцени пд 2008 гпдине. П тпме сведпше групне излпжбе на 
кпјима је ушествпвала. Тпкпм студија пстварила је запажене резултате на заврщним излпжбама. 

У прпфесипналнпм раду истише се оенп ангажпваое (Massimo Dutti, product specialist, Home Textile, 
дизајнер кпнсултант, Olivini, мпдни дизајнер) у кпмерцијалним сектприма мпдне индустрије. Ппред 
ушещћа у пвпм сектпру мпдне и текстилне индустрије, Милена Крстпвић је свпје уметнишке и педагпщке 
сппспбнпсти презентпвала на радипницама кпје пбухватају вище пбласти текстилнпг дизајна, међу 
кпјима се истишу ткаое, бпјеое, щтампа и екп пдрживпст. Бпјеое текстила прирпдним бпјама је 
презентпвала и на гпстујућпј радипници пдржанпј у пквиру предмета Текстилне технике на 
Универзитету Метрппплитан. Радипница је била изузетнп запажена и прпдубила интереспваое 
студената мпднпг дизајна за пву врсту тематике. 

Кап изузетан прпфесипналац ппседује драгпценп искуствп из пбласти бпјеоа текстила прирпдним и екп 
пдрживим бпјама, кпје приказује у свпјим аутпрским прпјектима: 

-AnalogueNOMAD, 2018-2019, истраживаое бпјеоа тканина кприщћеоем прирпдних пдрживих ресурса, 
екстрахпваое бпја из биљака. 
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-Milk silk, аутпрска кплекција бпјених текстила, 2018 

Анализирајући текстилне радпве и прпјекте Милене Крстпвић, упшава се аутпрски пешат и ппсвећенпст 
сампј материји текстила. У оеним радпвима приметнп је кприщћеое разлишитих врста материјала, какп 
текстилних такп и нетекстилних. Материји приступа инвентивнп, размищљајући све вище п неппхпдним 
екп пдрживим принципима самих текстилних материјала и нашинима пплемеоиваоа истих. На пвај 
нашин  усппставља снажну везу између уметнишке и упптребне фпрме текстила и прирпде. Оен дизајн 
карактерищу апстрактне и сппнтанп настале фпрме у прпцесу манипулације и пплемеоиваоа текстила, 
такпђе и избпр деликатних текстилних материјала, шија пгранишеоа врлп вещтп прилагпђава функцији. 
Мпже се рећи да иакп тежи креираоу фпрми кпје имају упптребну функцију, свпјпм естетикпм и 
пдабраним нашинпм реализације задржава уметнишку нит. 

4. ПРЕДЛПГ ЗА ИЗБПР КАНДИДАТА У ПДРЕЂЕНП ЗВАОЕ 
НАСТАВНИКА 

 

Анализпм целпкупнпг прилпженпг материјала кпји је ппднела кандидаткиоа Милена Крстпвић , 
кпмисија је стекла увид у пптпунпсти у оен стваралашки и педагпщки рад, па сматра да је кандидаткиоа 
испунила све пптребне услпве за избпр у зваое дпцента за ужу уметнишку пбласт текстил. 

 

 

 

Датум: 12.10.2020. гпдине.                                                                     
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