
 

 

 

 

 

 

   Име и презиме: Немања Комненовић 

   Звање: Предавач 

   Предмет: Конзервација штафелајне слике на дрвеном носиоцу                 

  

    тел. +381 62 8127 238 

    e-mail: simeon_mir@yahoo.com 

 

 

Кратка биографија:  

 - Дипломирао на Академији Српске Православне Цркве за уметности и 

консервацију на одсеку за обнову и чување, конзервација и рестаурација 

штафелајне слике. 

 

 - Мастер студије, Академија Српске Православне Цркве за уметности и 

консервацију, одсек за обнову и чување. 

 

 - У Републичком заводу за заштиту споменика културе у Београду, положен 

стручни испит за рад у делатности заштите културних добара по програму за 

сликаре-рестаураторе. 

 

 - Као дугогодишњи сарадник Републичког завода за заштиту споменика културе, 

у својству члана конзерваторских екипа и у својству заменика руководиоца 

послова, учествовао на пројектима заштите многобројних споменка културе и 

других непокретних културних добара.  

 

 - Као сарадник и члан конзерваторских екипа учествовао у конзерваторско-

рестаураторским радовима на више иконостаса, као и на конзервацији и 

рестаурацији многобројних дела на двеном и тканом носиоцу из ризница и 

збирки храмова Српске Православне Цркве, као и приватних колекција.     
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Референце: 

 - Конзерваторски радови на зидном сликарству централне куполе, поткуполног 

простора и централног наоса у цркви Успења Пресвете Богородице у манастиру 

Грачаница (2017.)  

Републички завод за заштиту споменика културе  

Руководилац пројекта: Проф. мр Мирослав Станојловић 

Позиција: заменик руководиоца пројекта 

 

 - Конзерваторски радови на зидном сликарству параклиса Св. Николе и дела 

зидног сликарства северног брода у цркви Успења Пресвете Богородице у 

манастиру Грачаница (2017.)  

Републички завод за заштиту споменика културе  

Руководилац пројекта: Проф. мр Мирослав Станојловић 

Позиција: заменик руководиоца пројекта 

 

 - Конзерваторски радови на зидном сликарству северног и јужног брода и 

унутрашње припрате у цркви Успења Пресвете Богородице у манастиру 

Грачаница  (2016.) 

Републички завод за заштиту споменика културе  

Руководилац пројекта: Проф. мр Мирослав Станојловић 

Позиција: заменик руководиоца пројекта 

 

 - Конзерваторски радови на зидном сликарству јужне певнице у цркви Успења 

Пресвете Богородице у манастиру Грачаница (2016.) 

Републички завод за заштиту споменика културе  

Руководилац пројекта: Проф. мр Мирослав Станојловић 

Позиција: заменик руководиоца пројекта 

 

 - Објављен стручни рад: Serbian Ceramic Society Conference, САНУ, 

ADVANCEDCERAMICS AND APPLICATION V, New Frontiers Multifunctional 

material Science and Processing, Conservation and restoration of paintings on canvas 

support (2016.) 

 

 - Конзерваторски радови на зидном сликарству у цркви Св. Николе у Приштини 

(2015.) 

Републички завод за заштиту споменика културе и Епархија Рашко Призренска  

Руководилац пројекта: Проф. мр Мирослав Станојловић 

Позиција: заменик руководиоца пројекта 

 

 - Превентивни конзерваторски радови на иконама са старе олтарске преграде из 

цркве Св. Кнеза Лазара на Звездари и њихова презентација у просторијама 

парохијског дома (2015.) 

Самостални пројекат 

 

 

 

 

 



 

 

 - Конзерваторски радови на зидном сликарству олтарске апсиде јужног параклиса 

Св. Николе у цркви Христа Сведржитеља у манастиру Дечани (2016.) 

Републички завод за заштиту споменика културе  

Руководилац пројекта: Проф. мр Мирослав Станојловић 

Позиција: члан конзерваторске екипе 

 

 - Конзерваторски радови на зидном сликарству спољне припрате у цркви у 

манастиру Грачаница (2014.) 

Републички завод за заштиту споменика културе   

Руководилац пројекта: Проф. мр Мирослав Станојловић 

Позиција: члан конзерваторске екипе 

 

 - Конзерваторско-испитивачки радови на зидном сликарству у палати Palazzo 

Moraschi Piatti, Subiaco, Italy (2014.)    

Руководилац пројекта: ахитекта Emanuelita Scoppino 

Позиција: члан рестаураторске екипе 

 

 - Конзерваторско-испитивачки радови у цркви  Oratorio Dell´Angelo Custode, 

Rome, Italy (2014.)     

Руководилац пројекта: ахитекта Emanuelita Scoppino 

Позиција: члан рестаураторске екипе 

 

 - Израда сликаног портрета Проф. протојереја-ставрофора Радована Биговића  

(техника: уље на платненом носиоцу, димензије 70х50cm) за просторије 

деканата Богословког факултета у Београду, као и израда два сликана портрета 

за управне просторије Музеја СПЦ (2014.) 

 

 - Идејно решење за израду иконостаса у цркви Св. Јована Крститеља у Тупану код 

Никшића (2014.) 

 

 - Рестаурација и конзервација капитела на стубовима централног наоса у цркви 

Рођења Пресвете Богородице у Сарајеву (2012.) 

Координатор пројекта: мр Горан Јанићијевић 

Позиција: руководилац пројекта 

 

 - Конзервација и рестаурација надгробних споменика палих бораца из периода 

балканиских ратова (црква брвнара Св. Ђорђа у Сечој Реци), (2012.) 

Академија СПЦ за уметности и консервацију 

Руководилац пројекта: Проф. др Михаило Ршумовић 

Позиција: сарадник 

 

 - Конзервација и рестаурација иконостаса у цркви Св. Тројице у Шашинцима 

(2012.) 

Академија СПЦ за уметности и консервацију 

Руководилац пројекта: Проф. мр Јован Пантић 

Позиција: члан конзерваторско-рестаураторске екипе 

 

 

 



 

 

 - Конзервација и рестаурација иконостаса у цркви Св. Ђорђа у Дивошу (2012.) 

Академија СПЦ за уметности и консервацију 

Руководилац пројекта: Проф. мр Јован Пантић 

Позиција: члан конзерваторско-рестаураторске екипe 

 

 - Конзервација и рестаурација иконостаса у цркви Св. Кирика и Јулите у 

Смиловцима, општина Димитровград (2012.)  

Академија СПЦ за уметности и консервацију 

Руководилац пројекта: Проф. мр Јован Пантић 

Позиција: члан конзерваторско-рестаураторске екипе 

 

 - Конзервација и рестаурација седамнаест слика на платненом носиоцу ради 

излагања дела на излжби ,,Академици – ликовни уметници, из уметничке збирке 

САНУ̏ организоване поводом 170 година од оснивања САНУ (2011.) 

Надзор радова: Проф. мр Јован Пантић 

Позиција: извођач конзерваторско-рестаураторских радова 

 

 - Учествовање у снимању серијала  „Литургија“, РТС (2011.) 

Академија СПЦ за уметности и консервацију и Радио Телевизија Србије 

Редитељ: ђакон Ненад Илић 

 

 - У организацији Привредне коморе Републике Србије и Академије СПЦ за 

уметности и консервацију, учествовање на међународном привредном сајму у 

Солуну у уметничким радионицама у циљу презентовања срдњовековног 

културног наслеђа и  средњовековних сликарских техника са простора Србије 

(2011.) 

Позиција: члан екипе 

 

 - Конзервација и рестаурација полијелеја из мале капелице у Патријаршији СПЦ, 

(капелица у Патријарховом кабинету) (2010.) 

Академија СПЦ за уметности и консервацију 

Руководилац и надзор: Проф.мр Јован Пантић 

Позиција: извођач радова 

 

 - Конзерваторско-рестаураторски радови на две престоне иконе са олтарске 

преграде у цркви Св. Тројице у Рипњу (2010.) 

Академија СПЦ за уметности и консервацију 

Руководилац и надзор: Проф. мр Јован Пантић. 

Позиција: извођач радова 

 

 - Конзерваторско-рестаураторски радови на две иконе са јужних и северних двери 

са иконостаса у цркви Св. Тројице у Борчи (2010.) 

Академија СПЦ за уметности и консервацију 

Руководилац и надзор: Проф. мр Јован Пантић. 

Позиција: извођач радова 

 

 

 

 

 



 

 

 - Конзерваторско-рестаураторски радови на иконостасу у цркви Архангела 

Михаила у Бељини, Барајево (2010.) 

Академија СПЦ за уметности и консервацију 

Руководилац пројекта: Проф. мр Јован Пантић 

Позиција: члан конзерваторске екипе 

 

 - Конзерваторско-рестаураторски радови на мобилијару цркве Св. Ђорђа у Сеча 

Реци, западна и јужна улазна врата, дрвени полијелеј (2010.) 

Академија СПЦ за уметности и консервацију 

Руководилац и надзор: Проф. мр Јован Пантић. 

Позиција: извођач радова 

 

 - Превентивни конзерваторски радови на ранохришћанској фреско осликаној 

гробниц са Христовим монограмом, Ниш (2009.) 

Републички завод за заштиту споменика културе 

Руководилац пројекта: Проф. мр Мирослав Станојловић 

Позиција: сарадник 

 

 - Конзервација и рестаурација украсних рамова из колекције слика хотела 

Ексцелсиор у Београду (2009.) 

Руководилац пројекта: Проф. мр Јован Пантић 

Позиција: члан конзерваторско-рестаураторске екипе 

 

 - Конзервација и рестаурација колекције слика хотела Хајат у Београду (2009.) 

Руководилац пројекта: Проф. мр Јован Пантић 

Позиција: члан конзерваторско-рестаураторске екипе 

 

 - Конзерваторско рестаураторски радови на фрагментима зидних слика 

пронађених током реконструктивних радова у Чика Љубиној улици у Београду 

(2009.) 

Музеј града Београда 

Руководилац пројекта: мр Драгана Гавриловић 

Позиција: сарадник 

 

 - Конзервација и рестаурација иконостаса и пратећег мобилијара у цркви Рођења 

Пресвете Богородице у Земуну (2009.) 

Академија СПЦ за уметности и консервацију 

Руководилац пројекта: Проф. мр Јован Пантић 

Позиција: члан конзерваторско-рестаураторске екипе 

 

 - Учествовање у снимању серијала  „Живопис“, РТС (2009.) 

Академија СПЦ за уметности и консервацију и Радио Телевизија Србије 

Редитељ: Никола Лоренцин 

 

 - У организацији Министраства иностраних послова Републике Србије и 

Академије СПЦ за уметности и конзервацију учествовање у уметничким 

радионицама одржаним у изложбеном простору Савета Европе у Стразбуру у 

циљу презентовања средњовековног културног наслеђа и средњовековних 

сликарских техника са простора Србије (2008.) 

Позиција: члан екипе 



 

 

 - Конзервација и рестаурација евакуисаних зидних слика из античке гробницие 

Г3130, археолошки локалитет Виминацијум (2008.) 

Републички завод за заштиту споменика културе 

Руководилац пројекта: Проф. мр Мирослав Станојловић 

Позиција: члан конзерваторсе екипе   

 

 - Конзервација и рестаурација зидних слика из античке гробнице Г160, 

археолошки локалитет Виминацијум (2007.) 

Републички завод за заштиту споменика културе 

Руководилац пројекта: Проф. мр Мирослав Станојловић 

Позиција:  члан конзерваторсе екипе 

 

 - Испитивачко-конзерваторски радови на зидном сликарству Данилове припрате и 

црквама Светих Апостола, Светог Димитрија и Пресвете Богородице у 

манастиру Пећка Патријаршија.  

Републички завод за заштиту споменика културе 

Руководилац пројекта: Проф. мр Мирослав Станојловић   

Позиција: члан конзерваторсе екипе 

 

 - Конзерваторско-рестаураторски радови на преко 70 слика на платненом и 

дрвеном носиоцу из приватних колекција (2009.-2017.) 

 

 - Као члан сликарске екипе мр Горана Јанићијевића учествовао у осликавању 

више храмова Српске Православне Цркве у Великом Градишту, Браничеву, 

Сопотници, Милешеви (црква капелица на монашком гробљу), Орашју, Макцу, 

Рипању. 

Руководилац пројеката: мр Горан Јанићијевић 

Позиција: члан сликарске екипе 

 

 

Изложбе:    

 

 - Групна изложба икона „Светлости тиха“ парохијски дом храма Св. Димитрија у 

Лазаревацу, 2014.  

 - Групна изложба „Реинтеграција касноантичке уметности са наших простора“ у 

оквиру скупа Ниш и Византија, Универзитет у Нишу, 2012.  

 - Групна изложба икона на међуародном привредном сајму у Солуну, 2011. 

 - Групна изложба „1700 год. после (Хришћанско наслеђе, Felix Romuliana)“ 

Народни Музеј Зајечар, 2011. 

 - Групна изложба икона у Стразбуру (Савет Европе), изложбени простор у Савету 

Европе, 2008.  

 - Групна изложба икона „Хероји вере-хероји историје“ Галерија Прогрес, Београд 

2008. 

 - Групна изложба икона „Бадњак и Божић-чувари предања Цркве“ Павиљон 

Цвјете Зузорић, Београд 2007. 

 -  Групна изложба „17 Смедеревске Светосавске свечаности“ Галерија центра за 

културу Смедерево, 2006.  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


