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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ У БЕОГРАДУ 

 

 

Предмет: Извештај Комисије за избор једног доцента за ужу научну  област Историја 

уметности 

 

Одлуком Изборног Већа Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности 

и консервацију бр. 74/1 од 29.10.2020. год., изабрани смо у Комисију за подношење 

извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс за избор једног наставника у звање 

доцента за ужу научну област Историја уметности.  

 

На конкурс који је објављен у публикацији „Послови“ бр. 904 и на сајту Академије, дана 21. 

10. 2020 године, пријавиле су се др Ивана Лемкул, др Андријана Голац Чубрило, др Марина 

Одак, др Иван Марковић и др Тадија Стефановић. 

 

На основу анализе конкурсног материјала, комисија у саставу: др Милан Просен, доцент 

Факултета примењених уметности, др Жељко Ђурић, ванредни проф. Високе школе СПЦ за 

уметности и консервацију и др Александра Кучековић, ванредни професор Факултета ликовних 

уметности у Београд подноси Изборном већу следећи 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 

Основни биографски подаци 

 

 

1. др Ивана Лемкул рођена је 18. 10. 1982. у Београду (?). Основно и средње образовање 

завршила је у Београду, а 2009. дипломирала је на Одељењу за историју уметности ФФ у 

Београду. На истом одељењу 2018. одбранила је докторску дисертацију под насловом 

Апропријација и христијанизација мотива зодијака у уметности средњег века. Говори 

енглески, француски и италијански језик. У шк. години 2013/14. била је ангажована као 

сарадник у настави на Одељењу за историју уметности ФФ у Београду, а од 2020. ангажована 

је као научни сарадник на Православном богословском факултету у Београду. У фирми 

„Ивексˮ Д.О.О. Београд била је запослена као пословни секретар у периоду 2009-2017. 
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2. др Андријана Голац Чубрило рођена је у Београду 15. 2. 1978. Основно и средње 

образовање завршила је у Београду, а основне студије историје уметности завршила је на 

Филозофском факултеу у Београду. Докторску дисертацију Зидно сликарство цркве 

Преображења Христовог у манастиру Зрзе одбранила је на истом одељењу ФФ у Београду 

2019. год. Од 2008-2016. радила је као професор енглеског језика у студију за стране језике 

“Евица Дунђерски”; од 2008. тутор је за енглески језик за децу и одрасле. Од 2020. члан је 

Матице српске. 

 

3. др Марина Одак рођена је на Цетињу 6. 6. 1969. Основно и средње образовање завршила 

је у Трогиру и Сплиту (Хрватска), а основне студије историје уметности завршила је на 

Филозофском факултету у Београду 2005 године. Докторирала је на Филозофком факултету 

у Београду, на Одељењу за историју уметности 2015. године. Говори енглески језик. У шк. 

години 2015/16 и 2016/17 била је ангажована као хонорарни предавач на Филолошком 

факултету у Београду. Радила је као уметнички консултант галерије Каирос у Трогиру у 

периоду 2006-2010. 

 

4. др Иван Марковић рођен је у Београду 18. 12. 1982. Основно и средње образовање 

завршио је у Барајеву, а основне студије историје уметности завршио је на Филозофском 

факултету у Београду 2007 године. Током студија је сарађивао као демонстратор на предмету 

''Историја архитектуре'' Докторирао је на Филозофком факултету у Београду, на Одељењу за 

историју уметности 2019. са дисертацијом на тему Архитектура угаоних грађевина у 

Београду 18652010. Говори енглески језик. Сарађивао је у припреми изложби ''Византијско 

наслеђе као инспирација  српских неимара новијег доба'' (2016), ''Николај Краснов - Албум 

сећања'' (2017) на пројекту ''Архитекте чланови САНУ'' (2017) као и у реализацији стручних 

пракси ''Новија архтиектура београда'' (Филозофски факултет). 

 

5. др Тадија Стефановић рођен је у Лазаревцу 23. 4. 1984. Основну школу завршио је у 

Лазаревцу а средњу у Новом Саду. Основне студије историје уметности завршио је на 

Филозофском факултету у Београду 2009. године. Током студија је сарађивао као 

демонстратор на предмету ''Историја архитектуре'' Докторирао је на Филозофком факултету 

у Београду, на Одељењу за историју уметности 2015. године са дисертацијом на тему Токови 

у српској архитектури (1935-1941). Говори енглески језик. Радио је у Спомен- цркви са 

костурницом у Лазаревцу као туристички водич (2010-2015), у Техничкој школи Колубара у 

Лазаревцу (2012). У звању доцента радио је на Факултету за инжењерски менаџмент (2017), 

на Новој академији уметности (2017-2019), на Факултету савремених уметности у Београду 

(2018-2020) и на Високој школи - Академија Српске Православне Цркве за уметности и 

конзервацију (2019-2020). 
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1.   Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада кандидаткиње др  

Иване Лемкул 

2. -  Oценa дела / радова реализованих у последњих 5 (пет) година 

-  Оцена свих уметничких / стручно уметничких / научних дела / радова које је кандидат 

приложио 

на конкурс (на основу података у Обрасцу 2 под 4, 5. и 6.) 

 

Општа напомена: при вредновању научних резултата кандидата примењен је важећи 

Правилник о јединственим условима за избор у звања наставника Универзитета 

уметности у Београду од 29. 09. 2019. (http://www.arts.bg.ac.rs/o-univerzitetu/pravna-akta/). 

 

Кандидаткиња др Ивана Лемкул у последњих пет година објавила је следеће научне 

радове:  

 

1. “Our Own Augustus: Constantine and the Use of Astrology in Imperial Propaganda.” 

Prophetie, Prognose und Politik. Personengeschichtliche Perspektiven zwischen Antike und 

Neuzeit/ Prophecy, Prognosis, and Politics: Perspectives from the History of Persons Between 

Antiquity and the Modern Age, ed. Christian Hoffarth, Vittorio Klostermann: Frankfurt am 

Main, 2020.  

2. “Astronomical Imagery in the Painting of the Lesnovo Narthex: Iconographic Innovations in 

Serbian Medieval Art.” У Осам векова Српске Православне Цркве, 2. том, ур. Владислав 

Пузовић и Владан Таталовић, Православни богословски факултет: Београд 2020. 

3. „Ставротека игумана Атанасија,ˮ „Петохлебница мајстора Ивана,ˮ „Рипиде проигумана 

Јоакима,ˮ „Ибрик за умивање,ˮ „Крст сердара Јована Мићића,ˮ „Напрсна иконица с 

Распећем и Сабором арханђела,ˮ „Надгробна плоча с представом људске фигуре,ˮ „Крст 

Kруне Обреновићˮ, Духовно и културно наслеђе манастира Студенице: древност, 

постојаност, савременост, Београд 2020. М 46 (x 9) 

4. „Gates of Heaven‟: Significance of the Signs of Cancer and Leo on French Medieval Portals, 

Culture and Cosmos 23, 2019. 

5. “Ideological Function of Astronomical Imagery in the Visual Culture of the Carolingian 

Empire.” In State and Empire: Proceedings of the 6th International Symposium „Days of 

Justinian I“, Ohrid, Resen, November 2018, ed. Mitko B. Panov, Institute of National History, 

Skopje.  

6. “Zodiac in Early Medieval Art: Migration of a Classical Motif through Time and Space.” In 

Migrations in Visual Culture, Proceedings of the 3
rd

 International Conference for PhD Students 

and Recent PhD Graduates, University of Belgrade, eds. Jelena Erdeljan, Martin Germ, Ivana 

Prijatelj Pavičić and Marina Vicelja Matijašić, University of Belgrade: Belgrade 2018. M14 

7. “Developments and Trends in the History of Astrology and their Impact on the Popularization 

of the Zodiac Motif in Visual Cultures of the Ancient World” Arheologija i prirodne nauke 13 

(2017). M52 

Наведени наслови представљају све досада публиковане научне радове колегинице Иване 

Лемкул. У приложеној документацији навела је и три наслова радова који су 

припремљени за штампу: “Representing the Universe.” in Cultural History of the Universe, 

Volume 2: The Middle Ages, ed. Scott Е. Hendrix, Bloomsbury Academic: London; 

“Astronomical Imagery” In Encyclopedia of the Global Middle Ages, Arc Humanities Press: 

York; “Cosmological Motifs in Western Medieval and Byzantine Art: Ideological Aspects of 

their Representations” in Papers from the Fourth Medieval Workshop, eds. Goran Bilogrivić, 

Kosana Jovanović, Suzana Miljan. Amsterdam University Press: Amsterdam. Свакако 
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импресивна научна остварења кол. Лемкул фокусирана су на проучавања визуализације и 

значења зодијака и других астрономских/астролошких мотива у средњовековној 

уметности. Ипак, уколико се одредбе горе наведеног Правилника примене дословно, 

категорије радова кол. Лемкул не испуњавају мин. услове за звање доцента. Иако је 

иницијално наставно искуство имала прилике да стекне у два наврата, као сарадник у 

настави на Одељењу за историју уметности ФФ у Београду, а од 2020. и као  научни 

сарадник на Православном богословском факултету у Београду, кол. Ивана Лемкул је 

била позвана да одржи приступно предавање на тему Српско средњовековно сликарство у 

контексту развоја византијске уметности, које је комисија оценила позитивно (оцена 

8). Комисија је контатовала да приступно предавање кол. Лемкул, иако интересантно и 

веома стручно, није било примарно фокусирано на задату тему, формулисану у складу са 

потребама наставе историје уметности на Академији СПЦ.  

 

 

1.   Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада кандидаткиње др 

Андријане Голац Чубрило 

 

-  Oценa дела / радова реализованих у последњих 5 (пет) година 

-  Оцена свих уметничких / стручно уметничких / научних дела / радова које је кандидат 

приложио 

на конкурс (на основу података у Обрасцу 2 под 4, 5. и 6.) 

 

Општа напомена: при вредновању научних резултата кандидата примењен је важећи 

Правилник о јединственим условима за избор у звања наставника Универзитета 

уметности у Београду од 29. 09. 2019. (http://www.arts.bg.ac.rs/o-univerzitetu/pravna-akta/). 

 

Кандидаткиња Андријана Голац Чубрило је у последњих пет година објавила следеће 

научне радове:  

 

1. The representation of Saint Nicolas the monk and former soldier in the monastery of Zrze, 

Зборник Матице српске за ликовне уметности Матице српске 45 (2017) М24 

2. Bowl of Viktor, the Metropolitan of Novo Brdо, Serbian Artistic Heritahe in Kosovo i 

Metohija, Identity, Significance, Vulnerability, Belgrade 2017. M46 

3. Panagirion with arched arcades, Serbian Artistic Heritahe in Kosovo i Metohija, Identity, 

Significance, Vulnerability, Belgrade 2017. M46 

4. Saint Athanasios from Alexandria. Fresco from the church of the OPresentation of the Virgi 

in the Temple in Lipljan. Serbian Artistic Heritahe in Kosovo i Metohija, Identity, 

Significance, Vulnerability, Belgrade 2017. M46 

5. Напрсни крст од рожине, Духовно и  културно наслеђе манастира Студенице: 

Древност, постојаност, савременост, Београд 2019. М46 

6. Ана Марин појас са аждајама, Духовно и  кулчтурно наслеђе манастира Студенице: 

Древност, постојаност, савременост, Београд 2019. М46 

7. Пафте са два зелена брушена камена, Духовно и  кулчтурно наслеђе манастира 

Студенице: Древност, постојаност, савременост, Београд 2019. М46 

 

Горе наведени радови представљају и комплетну досадашњу библиографију 

кандидаткиње. Др Андријана Голац Чубрило нема претходног педагошког искуства 
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релевантног за потребе наставе историје уметности на Академији-високој школи СПЦ за 

уметност и консервацију, али је њено приступно предавање на тему Српско 

средњовековно сликарство у контексту развоја византијске уметности од стране 

комисије оцењено позитивно (оценом 9), при чему је кандидаткиња показала потенцијал 

за извођење наставних задатака овог типа.   

 

 

 

1.  Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада кандидаткиње др  

Марине Одак 
-  Oценa дела / радова реализованих у последњих 5 (пет) година 

-  Оцена свих уметничких / стручно уметничких / научних дела / радова које је кандидат 

приложио 

на конкурс (на основу података у Обрасцу 2 под 4, 5. и 6.) 

 

Општа напомена: при вредновању научних резултата кандидата примењен је важећи 

Правилник о јединственим условима за избор у звања наставника Универзитета 

уметности у Београду од 29. 09. 2019. (http://www.arts.bg.ac.rs/o-univerzitetu/pravna-akta/). 

 

Кандидаткиња др Марина Одак у последњих пет година објавила је следеће научне 

радове:  

1. Шлем са челенком - хералдичко обележје великог војводе Николе Стањевића, Седам 

вјекова манастира Св. Тројице Стањевићи, Фоча, Будва, 2020. М61 

2. Двоглави орао Црнојевића, Зетски господари Црнојевићи и везири Бушатлије: XIV 

вијек - 1830. г, Цетиње 2019. М61 

3. Представа Светог Трифуна на новцу средњовековне комуне Котора у саставу 

државе Немањића, Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности, 36 (2016). 

М53 
4. У знаку мача - представа владара на динарима бана Стјепана II Котроманића, 

Босна и њени сусједи у средњем вијеку: приступи и перспективе, Сарајево 2019. М33 

5. Portret gospodina Đurđa Brankovića na srpskom srednjovekovnom dinaru, Zbornik radova 

8. međunarodnog numizmatičkog kongresa, Rijeka 2017. M33 

6. The Equestrian Ruler Portrait in Coinage of Emperor Stefan Dušan, Byzantium and the 

Heritage of Europe: Proceedings of the 3
rd

 International Symposium “Days of Justinian I”, 

Skopje 2015. M33 

7. Монограм - графички знак владарског ауторитета на српском средњовековном 

новцу, Зборник радова: Међународна научна конференција Филологија културе, 

Београд 2013. М31 

8. Представа ведуте града Звечана на динару цара Уроша, Ниш и Византија, 14 (2016). 

М14 
9. На подобије Светом Димитрију. Представа владара са мачем на новцу краља и цара 

Душана, Ниш и Византија, 13 (2015). М14 

10. Political Ideology of Coinage - Development and Messages of Serbian Medieval Coinage, 

Byzantine Heritage and Serbian Art I, Belgrade 2016. M13 

 

Осим претходно наведених радова, из периода старијег од пет година, међу раније 

објављеним радовима кандидаткиње Марине Одак као релевантан за овај конкурс 

издваја се следећи:  
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На понос града: представе градске тврђаве на новцу Котора, Улциња, Свача, Скадра и 

Дриваста, Историјски записи 3-4 (2014). М24 

Из приложене библиорафије кандидаткиње види се да су њена научна иснтересовања 

усмерена првенствено на проучавања представа на српском средњовековном новцу. 

Иако је кол. Одак била ангажована као хонорарни предавач на Филолошком факултету у 

Београду 2015/16-2016/17, била је позвана да одржи приступно предавање на тему 

Српско средњовековно сликарство у контексту развоја византијске уметности, које је 

комисија оценила позитивно (оцена 9), сматрајући га задовољавајућим с аспекта потреба 

наставе историје уметности на Академији СПЦ.  

 

 
 

1.   Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада кандидата др Иван 

Марковић 
 

-  Oценa дела / радова реализованих у последњих 5 (пет) година 

-  Оцена свих уметничких / стручно уметничких / научних дела / радова које је кандидат приложио 

на конкурс (на основу података у Обрасцу 2 под 4, 5. и 6.) 
 

Општа напомена: при вредновању научних резултата кандидата примењен је важећи 

Правилник о јединственим условима за избор у звања наставника Универзитета 

уметности у Београду од 29. 09. 2019. (http://www.arts.bg.ac.rs/o-univerzitetu/pravna-akta/). 

 

Кандидат др Иван Марковић у последњих пет година објавио је следеће научне радове:  

- коаутор Јелена Межински Миловановић, Српска црква-Руска рука. Православне цркве и 

капеле на територији Србије из опуса руских архитеката емиграната (Архитектура и 

живопис 19181941), Хералдички клуб, Београд 2020, монографија (М42) 

- коаутор Милан П. Миловановић, „Градитељска делатност архитекте Николе Добровића 

у Прагу (19221933)”, Култура 159, Београд 2018, рад у водећем часопису националног 

значаја (М51) 

- коаутор Милан П. Миловановић, Нa врeлу нeимaрствa - Aрхитeкти пoрoдицe Тaтић, 

Нaрoднa бaнкa Србиje, Београд 2017, монографска студија (М43)  

- коаутор Милан П. Миловановић, „Прилог проучавању опуса архитекте Драгише 

Брашована (1887-1965)”, Зборник Матице српске за ликовне уметности бр. 44, Нови Сад 

2016, рад у часопису међународног значаја (М24) 

- „Сaнaтoриjум нa Oзрeну (1935–1942) - oствaрeњe aрхитeктe Гojкa Тoдићa”, Лeскoвaчки 

збoрник бр. LVI, Лeскoвaц 2016, рад у научном часопису (М53) 

-„OПУС 40: Aрхитeктa Стeвaн Мићић”, Кућa лeгaтa, Београд 2015, монографска студија 

(М43) 
 

 Остали референтни радови објављени 2004-2015. 

-„Прва хрватска штедионица архитекте Диониса Сунка”, Наслеђе бр. V, Београд 2004. 

(М52) 
-„О архитектури зграде краљевске банске управе Зетске бановине”, Новопазарски зборник 

бр. 28, Нови Пазар 2004. (М53) 

-„Југословенска удружена банка архитекте Хуго Ерлиха”, Архитектура и урбанизам бр. 

18/19, Београд 2006. (М24) 

-„Занатски дом у Београду архитекте Богдана Несторовића”, Годишњак града Београда 

бр. LIII, Београд 2006. (М52) 

-„Зграда Министарства саобраћаја у Београду архитекте Светозара Јовановића”, 
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Годишњак града Београда бр. LIV, Београд 2007. (М52) 

-„Конак у Рудару”, Лесковачки зборник бр. XLVII, Лесковац 2007. (М53) 

-„Згрaдa Српскo-Jeврejскe црквeнe Oпштинe aшкeнaскoг oбрeдa у Бeoгрaду”, Збoрник 

Jeврejскoг истoриjскoг музeja бр. 9, Бeoгрaд 2009. (М52) 

-„Екстензија аутентичног модела: Породична кућа архитекте Богдана Несторовића у 

Београду”, Зборник Музеја примењених уметности бр. 4-5, Београд 2009. (М51) 

- Палата Рaдoвaнa Бaрлoвцa, Гaлeриjа „Сингидунум“ - УЛУПУДС, Бeoгрaд 2010. (М107) 

-„Архитекта Богдан Несторовић као тумач архитектуре ужичког краја”, Ужички зборник 

бр. 34/1, Ужице 2010. (М53) 

-„Дом синдиката у Београду - експликација архитектуре социјалистичког реализма”, 

Зборник Матице српске за ликовне уметности бр. 39, Нови Сад 2011. (М24) 

-„In memoriam: архитекта Милан Р. Томић”, Изградња бр. 11-12, Београд 2011. (М56) 

-„Један пример трезорне архитектуре у Крагујевцу: Филијала Народне банке Краљевине 

Југославије, дело архитекте Богдана Несторовића”, Шумадијски анали бр. 7, Крагујевац 

2012. (М52) 

„Берлинска сецесија у београдском опусу архитекте Диониса Сунка”, Годишњак града 

Београда бр. LIX, Београд 2012. (М52) 

-„Провокација нове естетике - Два пројекта Вернера Марха у Београду”, Зборник Матице 

српске за ликовне уметности бр. 41, Београд 2013. (М24) 

- Архитекта Миладин Прљевић, Историјски архив у Ужицу, Ужицe 2013. (М107) 

- коаутори Ђурђија Боровњак и Владана Путник, Чешко-српске везе у архитектури 

Београда (1863–1941), Етнографски музеј, Београд, 2013. (М107) 

 Учешће на међународним и домаћим скуповима у последњих 5 година 

- „Архитекта Душан Бабић - Реконструкција идентитета”, Међународна научна 

конференција 'Критичка историја визуелног преиначавања јавних простора Београда 

(1920 век)', Филозофски факултет, Београд 2016, усмено саопштење на међународном 

скупу (М35) 

- коаутор Милан П. Миловановић, „Силос у Смедереву. Заоставштина индустријске 

архитектуре чешких градитеља”, Зборник научних радова 'Смедеревски крај 19181941', 

Историјски архив Смедерево, Смедерево 2018, саопштење са скупа националног значаја 

штампано у целини (М63) 

- коаутор Милан П. Миловановић, „Градитељска делатност архитекте Сергеја Вихрова у 

Смедереву”, Зборник научних радова 'Смедеревски крај и подунавље кроз историју', 

Историјски архив Смедерево, Смедерево 2019, саопштење са скупа националног значаја 

штампано у целини (М63) 

- „Савремена архитектонска критика у часопису Уметнички преглед  (19371941)”, 

Међународна научна конференција 'Архитектонске установе и и удружења уметничке 

групе и часописи у Краљевини СХС/Југославији (19181941)'. Зборник резимеа, 

Филозофски факултет, Београд 2019, саопштење са међународног скупа штампано у 

изводу (М34) 

 Остала учешћа на међународним и домаћим скуповима 2011-2015. 

- „Конструкција савременог идентитета меморијалне архитектуре у првој деценији XXI 

века”, Зборник радова 'Простори памћења'. Архитектура, т. 1, Филозофски факултет, 

Београд 2011. (М33) 

- „Типологија архитектуре хотела у Београду 18432013”, Трећа регионална туристичка 

конференција „Иновације и туризам”, Хотел ZIRA, Београд 2013. (М35) 

 

Референтни научни радови др Ивана Марковића засновани су на темељној анализи и 

контекстуализацији  како индивидуалних градитељских опуса и архитектонских објеката, 



 

8 

 

тако и различитих проблемских аспеката и концепата у српском неимарству новог доба. 

Др Иван Марковић нема претходног педагошког искуства релевантног за потребе наставе 

историје уметности на Академији-високој школи СПЦ за уметност и консервацију, али је 

његово приступно предавање на тему Српско црквено сликарство новог доба од стране 

комисије оцењено позитивно (оценом 10), при чему је кандидат показао потенцијал за 

извођење наставних задатака овог типа. 

 

 

 

1.   Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада кандидата др Тадије 

Стефановића 

 

-  Oценa дела / радова реализованих у последњих 5 (пет) година 

-  Оцена свих уметничких / стручно уметничких / научних дела / радова које је кандидат 

приложио 

на конкурс (на основу података у Обрасцу 2 под 4, 5. и 6.) 

 

Општа напомена: при вредновању научних резултата кандидата примењен је важећи 

Правилник о јединственим условима за избор у звања наставника Универзитета 

уметности у Београду од 29. 09. 2019. (http://www.arts.bg.ac.rs/o-univerzitetu/pravna-akta/). 

 

Кандидат др Тадија Стефановић је у последњих пет година објавио следеће научне 

радове:  

1 „Хуманистички аспекти архитектуре у трактатима Франческа ди Ђорђа Мартинија“, 

Култура 166, 398-410, Београд 2020. (М51) 

2 „Politike predstavljanja u srpskoj arhitekturi krajem međuratnog doba“, (Dis)funkcionalnost 

društvenog subjekta, 9-31, Sremski Karlovci 2019. (M63) 

3 „Монументално и монументализам у архитектури међуратног Београда“, Зборник 

Матице српске за ликовне уметности 46, Нови Сад 2018 (М24) 

4 „Изложба нове немачке архитектуре у Беораду 1940. године“, Култура 161, 419-434, 

Београд 2018 (М51) 

5 „Bibliotečka građa iz oblasti lepih umetnosti u biblioteci Nikole Tesle“, Melissa – Museums, 

Ethics, Library and Information Science, Studies 16/2, 257-263, Београд 2017 (коаутор: Ивана 

Ћирић) (М53) 

 

 Остали референтни радови објављени 2006-2017. 

-„Expressionism and Serbian Architecture between Two World Wars“, On the Very Edge. 

Modernism and Modernity in the Arts ans Architecture of Interwar Serbia (1918-1941), 179-

200, Leuven 2014 (коaутор: Александар Кадијевић) (М14) 

-„Токови у српској архитектури (1935-1941)“, Универзитет у Београду, Филозофски 

факултет, 2014 (М70) 

-„Прилог проучавању манастира Ваведења у Београду“, Годишњак града Београда LVIII, 

95-109 , Београд 2011 (М52) 

-„Спомен-црква Светог Димитрија са костурницом у Лазаревцу», Српска православна 

црквена општина у Лазаревцу; рецензенти: проф. др Марица Шупут и проф. др 

Александар Кадијевић, Лазаревац 2009  (М42) 

- „Градитељска делатност руског архитекте емигранта Василија Фјодоровича фон 
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Баумгартена на југу Србије између два светска рата“, Лесковачки зборник XLIX, 289-300, 

Лесковац 2009 (М53) 

-„Прилог архитектонској историографији Србије: Ђурђија Боровњак „Архитектура и 

урбанизам Горњег Милановца (1853-1941) са освртом на градитељство Чачка, Краљева и 

Крагујевца”“ Новопазарски зборник 31, 215-222, Нови Пазар 2008 (М53) 

-„ Мемориальная церковь Св.Димитрия в Лазареваце – памятник церковного зодчества 

Югославии межвоенного периода“, Изобразительное искусство, архитектура и 

искусствоведение русского зарубежья, 366-375, Санкт Петербург 2008. (M33) 

- „О архитектури спомен-чесме палим за отаџбину у Власотинцу“, Лесковачки зборник 

XLVII, 121-135, Лесковац 2007. (M53) 

-„ Архитектура хотела „Крен“ у Чачку“, Зборник радова народног музеја XXXVI, 119-

142, Чачак 2006. (M53) 

Референтни научни радови др Тадије Стефановића засновани су на темељној анализи и 

контекстуализацији  како индивидуалних градитељских опуса и архитектонских објеката, 

тако и различитих проблемских аспеката и концепата у српском неимарству новог доба. 

Др Тадија Стефановић стекао је педагошко у звању доцента на Факултету за инжењерски 

менаџмент (2017), на Новој академији уметности (2017-2019), на Факултету савремених 

уметности у Београду (2018-2020) и на Високој школи - Академија Српске Православне 

Цркве за уметности и конзервацију (2019-2020). У студентским анкетама – зимски 

семестар 2018/2019. др Тадија Стефановић високо је оцењен оценом 4.64, која указује на 

квалитет изведене наставе, као и позитиван однос студената према његовом педагошком 

раду. 

 

 
 

2.   Оцена резултата педагошког рада кандидата 
 

-  Оцена укупног педагошког рада кандидата (прилог у Обрасцу 2 под 5, 6, 7, 8 и 9) 

-  Oцена педагошког ангажмана кандидата у последњих 5 (пет) година 
 

Од пет пријављених кандидата претходно педагошко (наставно) искуство меродавно 

за овај конкурс има само др Тадија Стефановић који је ово искуство стекао у звању 

доцента на Факултету за инжењерски менаџмент (2017), на Новој академији уметности 

(2017-2019), на Факултету савремених уметности у Београду (2018-2020) и на Високој 

школи - Академија Српске Православне Цркве за уметности и конзервацију (2019-2020). 

У студентским анкетама – зимски семестар 2018/2019. др Тадија Стефановић високо је 

оцењен оценом 4.64, која указује на квалитет изведене наставе, као и позитиван однос 

студената према његовом педагошком раду. 

 

Комисија је, прегледом документације осталих кандидата, оценила њихов педагошки 

ангажман као недостатан у смислу испуњавања услова овог конкурса и др Ивану Лемкул, 

др Марину Одак, др Андријану Голац Чубрило и др Ивана Марковића позвала да одрже 

приступно предавање 5.11.2020. Приступно предавање на тему Српско црквено 

сликарство Новијег доба комисија је код наречених кандидата оценила позитивно - 

кандидата Ивана Марковића оценом 10, кандидаткиње Марину Одак и Андријану Голац 

Чубрило оценом 9, те оценом 8  кандидаткињу Ивану Лемкул. 

 

1. др Ивана Лемкул остварила је веома значајна учешћа на домаћим и 

међународним научним конференцијама:  

1. “„Apud Naissum genitus”: Constantine in the Mathesis of Firmicus Maternus,” Рад изложен 
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на Међународном симпозијуму византолога НИШ И ВИЗАНТИЈА XIX „Похвала истини 

или Васкрс Византијеˮ, јун 2020. 

2. “Cosmological Motifs in Western Medieval and Byzantine Art: Ideological Aspects of their 

Representations”, Paper presented at the Fourth medieval workshop in Rijeka, held at the 

Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka, May 30-31, 2019. 

3.“Astronomical Imagery in the Painting of the Lesnovo Narthex: Iconographic Innovations in S

erbian Medieval Art”, Paper presented at the International Scientific Conference- Eight 

Centuries of the Autocephaly of the Serbian Orthodox Church (1219-2019): Historical, 

Theological, and Cultural Heritage, held at the Faculty of Orthodox Theology, University of 

Belgrade, December 10-14, 2018. 

 4. “Ideological Function of Astronomical Imagery in the Visual Culture of the Carolingian 

Empire”  Paper presented at the 6 th International Symposium- Days of Justinian I, Special 

thematic strand: State and Empire, Ohrid-Resen, November 2018. 

5. “Zodiacal imagery in early medieval manuscripts: appropriation and transmission of the 

Classical motif” Paper presented at Illuminating the Dark Ages: Manuscript Art and Knowledge 

in the Early Medieval World (c. 600-1100 CE), International Conference held at The University 

of Edinburgh, June 2018. 

6. “Zodiac in Early Medieval Art: Migration of a Classical Motif through Time and Space” 

Paper presented at 3rd International Conference for PhD Students and Recent PhD Graduates on 

Migrations in Visual Culture held at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, 2016. 

7. “Byzantium and the Transmission of Astrological Learning during the Middle 

Ages” Paper presented at Fourth CEMS International Graduate Conference on Ideology, 

Knowledge, and Society in the Eastern Mediterranean held at the Central European University 

in Budapest, 2015. 

 

2. др Марина Одак била ангажована као хонорарни предавач на Филолошком факултету 

у Београду 2015/16-2016/17 

 

3. др Иван Марковић је током школске 2005/2006. и 2006/2007. био демонстратор на 

Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду. Од 2013. до 2019. у 

оквиру студентске праксе „Дан архитектуре Београда“, у организацији Филозофског 

факултета и Архитектонског факултета у Београду, одржао је серију стручних вођења-

предавања за студенте, тематски везаних за градитељство Београда модерног доба. 

Кандидат је остварио веома значајна учешћа на домаћим и међународним научним 

скуповима: 

- „Архитекта Душан Бабић - Реконструкција идентитета”, Међународна научна 

конференција 'Критичка историја визуелног преиначавања јавних простора Београда 

(1920 век)', Филозофски факултет, Београд 2016, усмено саопштење на међународном 

скупу (М35) 

- коаутор Милан П. Миловановић, „Силос у Смедереву. Заоставштина индустријске 

архитектуре чешких градитеља”, Зборник научних радова 'Смедеревски крај 19181941', 

Историјски архив Смедерево, Смедерево 2018, саопштење са скупа националног значаја 

штампано у целини (М63) 

- коаутор Милан П. Миловановић, „Градитељска делатност архитекте Сергеја Вихрова у 

Смедереву”, Зборник научних радова 'Смедеревски крај и подунавље кроз историју', 

Историјски архив Смедерево, Смедерево 2019, саопштење са скупа националног значаја 

штампано у целини (М63) 

- „Савремена архитектонска критика у часопису Уметнички преглед  (19371941)”, 

Међународна научна конференција 'Архитектонске установе и и удружења уметничке 
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групе и часописи у Краљевини СХС/Југославији (19181941)'. Зборник резимеа, 

Филозофски факултет, Београд 2019, саопштење са међународног скупа штампано у 

изводу (М34) 

- „Конструкција савременог идентитета меморијалне архитектуре у првој деценији XXI 

века”, Зборник радова 'Простори памћења'. Архитектура, т. 1, Филозофски факултет, 

Београд 2011. (М33) 

- „Типологија архитектуре хотела у Београду 18432013”, Трећа регионална туристичка 

конференција „Иновације и туризам”, Хотел ZIRA, Београд 2013. (М35) 

 

 

4.др Тадија Стефановић је сем горепоменутог педагошког искуства остварио веома 

значајна учешћа на домаћим и међународним научним скуповима: 

-Културно-историјска баштина југа Србије XI (14-15. децембар 2006. године Лесковац) у 

организацији Народног музеја у Лесковцу и Института за савремену историју у Београду. 

- Међународни научни симпозијум „Изобразительное искусство, архитектура и 

искусствоведение Русского зарубежья: проблемы, открытия, перспективы исследований“, 

(18-20 септембар 2007 год. Санкт-Петербург), у организацији (Фонд имени Д.С. Лихачева; 

Европейский университет в Санкт-Петербурге; Научно-исследовательский институт 

теории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и 

стоительных наук). 

- Културно-историјска баштина југа Србије XII (4-5. децембар 2008. године Лесковац), у 

организацији Народног музеја у Лесковцу и Института за савремену историју у Београду. 

- Међународни научни симпозијум „Простори памћења (архитектура-баштина-уметност)“ 

(12-15. април 2011, Београд), у организацији Филозофског факултета у Београду и Музеја 

примењене уметности у Београду. 

- MELISSA (Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives): 

ТРАНСКУЛТУРАЛНОСТ И БИБЛИОТЕКЕ, TRANSCULTURALITY AND LIBRARIES, у 

организацији Филолошког факултета Универзитета у Београду, 29.09.2017. 

- Међународни научни симпозијум „Карловачки дани слободне мисли“, 31. мај-2.јун 

2019. У организацији Центра за афирмацију слободне мисли Сремски Карловци и 

Општине Сремски Карловци 

- Међународна научна конференција Архитектонске установе и удружења, уметничке 

групе и часописи у Краљевини СХС/Југославији (1918–1941) у организацији Института за 

Историју уметности Филозофског факултета у Београду, 12-13.децембар 2019. 
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3.   Оцена рада кандидата у развоју наставе и других делатности 

Факултета и Универзитета 
 

-  Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 7. 
 

 

Др Тадија Стефановић је био члан комисије за избор у звање доцента (Факултет 

савремених уметности) 2019 
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4.   Оцена резултата уметничког / стручно уметничког / научног рада 

са студентима и резултата  кандидата у обезбеђивању уметничког 

/ научног / наставног подмлатка 
 

-  Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 8. 
 

др Ивана Лемкул је била ангажована на извођењу вежби из предмета Уметност 

зрелог средњег века у Византији и западној Европи и Уметност позног средњег века у 

Византији и западној Европи, Одељење за историју уметности, Филозофски факултет 

Универзитета у Београду, 2013-2014 (друга година ОАС). Уз документацију за 

конкурс кандаткиња је приложила и позитивне студентске евалуације овог ангажмана. 

Др Иван Марковић је у периоду 2012-2016 организовао и водио тематске обиласке 

за манифестацију БИНA / Београдска Интернационална Недеља Архитектуре 

У периоду 2013-2019 спроводио је студентску праксу са студентима Филозофског и 

Архитектонског факултета – тематске обиласке у оквиру манифестације „Дани Београда“. 
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5.   Оцена резултата активности кандидата ван Факултета и Универзитета 

који су значајни за избор у предложено звање 
 

-  Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 10. 
 

др Ивана Лемкул је у време одржавања изложбе „Духовно и културно наслеђе 

манастира Студенице: древност, постојаност, савременостˮ Галерија ликовне и музичке 

уметности САНУ, 13. децембар 2019 – 31. март 2020, била ангажована као стручни водич. 

Од јула 2020. ангажована је као стручни сарадник Фонда Благо, Београд. 

 

др Андријана Голац Чубрило је члан сарадник Матице српске од 2020. године. 

 

Током 2012/2013. др Иван Марковић био је члан Националног савета за градитељство 

Министарства културе и информисања РС, а од 2018. секретар је Хералдичког клуба у 

Београду. 

Од 2006. године до данас био је ангажован у многим стручним организацијама и јавним 

манифестацијама, институцијама културе и установама од националног значаја: 

Ашкенаска синагога у Београду, Музеј примењене уметности у Београду, Конак кнегиње 

Љубице у Београду, Музеј Zepter у Београду, Завод за проучавање културног развитка, 

Мајски салон, УЛУПУДС, Београдска интернационална недеља архитектуре (БИНА), 
Инжењерска комора Србије, Рoтaри клуб Стaри грaд, Хералдички клуб Београд, 

Друштво архитеката Београда, Центар за пројектовање, где је одржао низ презентација-

предавања доприносећи афирмацији и промоцији градитељског наслеђа у Србији. 

Године 2010. др Иван Марковић био је уредник 37. броја из едиције „Упознајте Србију” 

(тема: „Јеврејска баштина у Србији“) у дневном листу Политика, а од 2012. члaн је 

Рeдaкциje и уредник рубрике ARHISTORY у магазину Кућа стил. 

Критичке приказе и интервјуе објавио је у часописима: Ужички зборник, Гласник 

друштва конзерватора Србије и Академија архитектуре Србије: рад-дела-коментари. 

 

Др Тадија Стефановић члан је Удружења ликовних уметника примењених уметности и 

дизајнера Србије  
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6.   Закључно мишљење и предлог кандидата 
 

-  Образложење предлога за одређеног кандидата уз закључак о резултатима његовог уметничког / стручно 

уметничког / научног и педагошког рада, и усклађеност тих резултата са условима које Закон и Општа акта 

предвиђају за избор у предложено звање 
 

Пажљивим прегледом приложеног конкурсног материјала и праћењем приступних 

предавања које су одржали кандидати 5.11. 2020. у просторијама Академије СПЦ, 

комисија је донела једногласну одлуку да се др Тадија Стефановић издвојио као 

најбољи кандидат на овом конкурсу, у свим праћеним и оцењиваним аспектима. Научна 

библиографија и презентовани резултати квантитетом и научним квалитетом испуњавају 

минималне услове за избор у звање доцента, а његово педагошко искуство које је у 

односу на остале кандитате једини остварио, оцењено  у студентским анкетама високом 

оценом 4.64 која указује на квалитет изведене наставе, као и позитиван однос студената 

према његовом педагошком раду. Др Тадија Стефановћ се истакао као компетентан и 

вишестрани истраживач српске уметности, научног става који је адекватно утемељен у 

савременим методолошким праксама историје уметности као науке. Његово досадашње 

искуство у раду са студентима Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за 

уметности и консервацију уверило је комисију да ће његова наставна активност и 

комуникација са студентима носити исте позитивне карактеристике, односно да ће све 

специфичности и изазови које формулисање наставног програма историје уметности и 

његово извођење на Академији СПЦ, као високој школи примарно уметничког усмерења, 

у колеги Тадији Стефановићу наћи вредног и компетентног извођача. Због свега 

наведеног, комисија је одлучила да Изборном већу Високе школе Српске Православне 

Цркве за уметности и консервацију предложи да колегу др Тадију Стефановића изабере у 

звање доцента за ужу научну област Историја уметности, са пуним радним временом, 

на одређено време од пет година. 

 

 

 

Београд, 9.11.2020                                                                   ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 

др Милан Просен,  

доцент Факултета примењених уметности у Београду 

 председник Комисије; 

 

 

др Александра Кучековић, 

 ванредни професор Факултета ликовних уметности у Београду; 

 

 

др Жељко Ђурић, 

ванредни професор Високе школе СПЦ за уметности и консервацију; 

 


