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Образац 3 
 
 
 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ У БЕОГРАДУ 

 
 
Предмет: Извештај Комисије за избор једног доцента за ужу уметничку област Конзервација 

и рестаурација штафелајнe сликe 

 

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 уметничку област конзервација и рестаурација –штафелајно сликарство.  

 

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

10. 2020 године, пријавили су се Војислав Луковић,  Светлана Вуковић и Маја Василић. 

 

На основу анализе конкурсног материјала, комисија у саставу: Немања Комненовић, доцент, 

председник, Звонко Петковић, ванредни проф. и мр Радомир Самарџић, редовни професор, 

подноси Изборном већу следећи 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 

Основни биографски подаци 

 

1. Кандидаткиња Светлана Вуковић је дипломирани конзерватор и рестауратор, рођена 

19.05.1974. године у Сплиту, са завршеном Академијом за уметност и консервацију Српске 

Православне Цркве у Београду на којој је стекла звање мастер и положеним стручним 

испитом у Народном музеју у Београду. 

 Учествовала је као сарадник на  позлатарским пројектима у оквиру конзерваторских и 

рестаураторских радова Високе школе Академијеза уметност и консервацију Српске 

Православне Цркве у Београду. 

 

 

 2. Кандидат Војислав Луковић рођен је у Београду 07.07.1960. године. Дипломирао је на 

Факултету Ликовних уметности у Београду1989., а 1993. положио Стручни испит за звање 

сликар рестауратор. Члан је уметничког савета УЛУПУДСа. Добио је специјално признање  

Музеја примењених уметности за постигнут висок уметнички ниво у области конзервације и 

рестаурације. 
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3.    Кандидаткиња Маја Василић је рођена 26.05.1983. год. у Сарајеву. Дипломирала је на 

Високој школи Академији за уметности и конзервацију, смер Kонзервација и рестаурација, 

где је касније стекла и звање мастер. Године 2015. положила је стручни испит за звање 

конзерватора и рестауратора. Завршила је и Филолошки факултет у Београду, одсек 

Словачки језик и књижевност. 

 

 

 

1.   Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада кандидата Светлане 

Вуковић 
 

-  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.) 

 

Стручни резултати које је кандидат остварио биће представљени и анализирани у 

складу са начином на који су класификовани у професионалној биографији приложеној у 

конкурсном материјалу (образац 2), те потом процењени из перспективе уопштених 

оквира уметничке области дефинисане конкурсом као и из перспективе специфичних 

потреба наставе на Високој школи СПЦ за уметности и консервацију. 

 

Референце из обрасца 2 

 

Конзерваторско – рестаураторски рад: 

 

1. Позлата великих месинганих грбова Црне Горе за Скупштину Црне Горе у Подгорици, 

самостално дело за ливницу Gosi Internationaл; Радови изведени у Београду, монтажа у 

Подгорици; Скупштина Црне Горе, 2006.године 

2. Позлата малих месинганих грбова Црне Горе за Скупштину Црне Горе у Подгорици, 

самостално дело за ливницу Gosi International; Радови изведени у Београду, монтажа у 

Подгорици; Скупштина Црне Горе, 2006.године 

3. Позлата иконостаса, самостално дело за иконописну радионицу „Билић“   Манастир 

Св. Николе, етно село Станишић, Република Српска, 2006. године. 

4. Рестаураторско-конзерваторски радови на намештају и рамовима за антикваријат „Кана 

Арт“ Београд, самостална дела, Београд, приватно власништво, 2002.-  

5. Израда и позлата модела грбова за свечаност поводом 160 година Војне Академије, 

самостално дело, Београд, Војна Академија, 2010. година. 

6. Конзервација и рестаурација иконостаса цркве Пренос моштију Светог Николаја у 

Белегишу, сарадник на пројекту; Црква преноса моштију Св.Николе, Белегиш  
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2015.година. 

7. Конзервација и рестаурација иконостаса цркве Светог Вазнесења Господњег у Јакову, 

коаутор на пројекту, Црква Светог Вазнесења Господњег, Јаково; 2015.-2016. година 

8. Рестаурација и конзервација рамова из фундуса Галерије Српске Академије Наука и 

Уметности, ауторска дела, Српска Академија Наука и Уметности, Београд, 2017. – 2019. 

година. 

9. Позлата барокног олтара капеле дворца Ебенфурт у Аустрији, сарадник на пројекту, 

Дворац Ебенфурт, Аустрија  2018. – 2019. година. 

10. Конзервација и рестаурација зидног сликарства Румунске цркве у Селеушу коаутор на 

пројекту, Румунска православа црква, Селеуш, 2018. – 2019. година 

11. Конзервација и рестаурација уметничких дела по пројекту „Живот и заоставштина 

руских избеглица у Панчеву у периоду 1919.-1941., сарадник на пројекту, Народни музеј 

Панчево,Министарство културе и информисања Републике Србије, 2018. година 

12. Конзервација и рестурација уметничких дела из Збирке Владимира Фијата у Самошу, 

сарадник на пројекту, Народни музеј Панчево, Збирка Владимира Фијата Самош 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

2019.-2020. године 

13. Конзервација и рестаурација дела Зорана Петровића из Легата и уметничког фонда 

Народног музеја у Панчеву, сарадник на пројекту, Народни музеј Панчево,Министарство 

културе и информисања Републике Србије, 2020. година 

14. Позлата иконостаса цркве Успења Пресвете Богородице у Младеновцу, ауторско дело, 

Храм Успења Пресвете Богородице, Младеновац, 2020. година 

 

Референце које је кандидаткиња навела у биографији: 

Почев од 2002. године па до сада остварила у континуитету радно искуство на пословима 

конзервације и рестаурације: више  слика на платну из фундуса музеја Патријаршије 

Српске Православне Цркве.  

Учествовала као сарадник на  позлатарским пројектима у оквиру конзерваторских и 

рестаураторских радова Високе школе Академијеза уметност и консервацију Српске 

Православне Цркве у Београду: 

иконостас цркве Светог Архангела Гаврила у Батајници, 2006. године  

Царске,северне и јужне двери иконостаса цркве Светог цара Константина и царице Јелене 

у Коцељеви, 2007. године 
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Ииконостас цркве Силазак Светог Духа у Обреновцу, 2008. године 

 Иконостас Богородичине цркве у Земуну, 2009. године 

Иконостас цркве брвнаре Светог Георгија у Сеча Реци, 2009. године  

 Иконостас манастирске цркве Светог Кирика и Јулите код Даниловграда, 2011. године 

Иконостас цркве Светог Арханђела Михајла у Бјељини, 2011. године  

Позлата гипсаног венца у цркви Ружици на Калемегдану 2012. године 

Иконостас цркве Силазак Светог Духа у Шашинцима 2013. године 

 Иконостас цркве Светог Великомученика Георгија у Дивошу, 2013. године 

Рестаурација и конзервација намештаја и рамова за антикварницу Кана Арт 2002. – 

Позлата делова иконостаса манастира Режевић, Црна Гора, 2004. године 

Позлата великих и малих месинганих грбова за Скупштину Црне Горе 2006.година  

Радови на припреми и позлати икона и нових иконостаса за иконописну  радионицу 

 "Билић" у периоду од 2007. до 2009. године 

Израда и позлата модела грбова за прославу 160 година Војне Академије, 2010. година 

Периодични радови на позлати металних предмета за компанију " Госи" 2005.-

2017.године 

Позлата и рестаурација предмета за антикваријат „Носорог“ 2010.- 

Позлата, рестаурација и одржавање рамова из колекције у приватном власништву 2010.- 

 Конзервација, рестаурација и позлата делова иконостаса цркве Пренос моштију Светог 

Николаја у Белегишу, 2015. године  

Конзервација , рестаурација и позлата иконостаса цркве Св. Вазнесења у Јакову 2015. 

године  

Конзервација и рестаурација рамова из фундуса Галерије САНУ 2017.-2019. године 

Позлата барокног олтара дворца Ebenfurth у Аустрији 2018-2019. године.  

Конзервација и рестаурација зидног сликарства Румунске цркве у Селеушу 2018-2019. 

године. 

  

- Као сарадник Народног музеја у Панчеву, учествовала на пројектима заштите: 

конзервација и рестаурација слика по пројекту: Конзервација и рестаурација  уметничких 

дела из Збирке Владимира Фијата у Самошу“, финансиран од Покрајинског секретаријата 

за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама; Живот и заоставштина 

руских избеглица у Панчеву у периоду 1919 – 1941,финансиран од Министарства културе 

и информисања Републике Србије, 2018. Године; Конзервација и рестаурација дела 
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Зорана Петровића из Легата и уметничког фонда Народног музеја Панчево, финансиран 

од Министарства културе и информисања Републике Србије, 2020. године. 

 

Изложбе: 

Учествовала на групним изложбама „Смрти нема, има сеоба“ у Народном музеју у 

Панчеву 2016. године 

„Смрти нема, има сеоба“ Павиљон „Цвијета Зузорић“ Београд 2017. године 

„Салон у октобру“ Павиљон „Цвијета Зузорић“ 2018. године 

Конзервација и рестаурација предмета од керамике из заоставштине Љубице Цуце Сокић 

2018-2020. године 

- Осликавање цркве Св. Архангела Михаила у Раму 2019.- 

 

Оцена: 

 

Од горе наведених стручних референци кандидаткиња Светлана Вуковић адекватно је 

документовала извођења рестаураторско-конзерваторских радова на рамовима за слике 

(четири уговора између кандидаткиње и САНУ), и приложила је два записника о реверсу 

за слике  из Збирке Владимира Фијата у Самошу, Народни музеј Панчево, Збирка 

Владимира Фијата Самош, четири потврде Атељеа за уметничко стваралаштво 

Новаковић-Београд, Галерије антикварнице РХИНО-Београд, Галерије Вујадиновић ДОО-

Београд, GOSI INTERNATIONAL D.O.O.-Београд, КИПАРИСАРТ-Панчево, и храмова 

Успења Пресвете Богородице у Младеновцу и цркве Рођења Пресвете Богородице у 

Земуну. 

Кандидаткиња Светлана Вуковић има изузетно велико искуство у рестаурацији и изради 

позлате што доказује бројним референцама у том пољу. Из области  рестаурације и 

конзервације слика издвајају се као најзначајнији пројекти: Конзервација и рестаурација 

иконостаса цркве Пренос моштију Светог Николаја у Белегишу, сарадник на пројекту; 

Црква преноса моштију Св. Николе, Белегиш, 2015.година; Конзервација и рестаурација 

иконостаса цркве Светог Вазнесења Господњег у Јакову, коаутор на пројекту, Црква 

Светог Вазнесења Господњег, Јаково; 2015.-2016. година; Конзервација и рестаурација 

уметничких дела по пројекту „Живот и заоставштина руских избеглица у Панчеву у 

периоду 1919.-1941., сарадник на пројекту, Народни музеј Панчево, Министарство 

културе и информисања Републике Србије, 2018. година; Конзервација и рестаурација 

дела Зорана Петровића из Легата и уметничког фонда Народног музеја у Панчеву, 

сарадник на пројекту, Народни музеј Панчево, Министарство културе и информисања 

Републике Србије, 2020. година. 

Кандидат је у највећем делу наведених пројеката радио као сарадник. Пројекти на којима 

је радила самостално везани су искључиво за позлату. Из приложене документације 

чланови комисије могу констатовати да је кандидаткиња високи професионалац на пољу 

позлате а да је самостално радила рестаурацију и конзервацију дванаест штафелајних 

слика. 
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1.   Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада кандидата  Војислава 

Луковића 
 

-  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.) 

 

 

Стручни резултати које је кандидат остварио биће представљени и анализирани у складу 

са начином на који су класификовани у професионалној биографији приложеној у 

конкурсном материјалу (образац 2), те потом процењени из перспективе уопштених оквира 

уметничке области дефинисане конкурсом као и из перспективе специфичних потреба 

наставе на Високој школи СПЦ за уметности и консервацију. 

 

Подаци из обрасца 2 

Конзерваторско-рестаураторски рад: 

        

Најзначајније рестааураторско конзерваторске радове кандидат Војислав Луковић,  

реализује (почев од 1985. године) самостално или као члан стручног тима Завода за 

Заштиту Споменика културе Крагујевац, (01.07- 31.08. 1985.); Завода за Заштиту 

Споменика културе Крагујевац ( 01.07-31.08. 1986.);  Генералекспорт Сочи, СССР (07.09- 

07.11.1990.); Народни музеј, Београд (01.06. - 30.06. 1993); Center for Cultural 

Heritage,Nicosya, Cyprus (01.05- 30.06 1994.); „Атеље ИСКОН“Београд (01.08-31.08.2016.). 

 

-Самостално је рестаурирао иконостасе и појединачне иконе у Србији и иностранству: 

Храма Св.Петке,  Пиперци, Република Српска, 1997; Иконостас храма Рођења Пресвете 

Богородице Богатић, 2003-2009; Самостално рестаурирао слике из збирке Синише 

Пауновића МАЛА ГАЛЕРИЈА СИНИШЕ ПАУНОВИЋА Београд, 2004-2005. 

 

Кандидат је аутор књиге ,,Мала ерминија Војислава зографа” Београд 2003, данас у 

саставу обавезне литературе на предмету Сликарске технике на Високој школи СПЦ. – 

Стручне текстове кандидата објављивало је Друштво конзерватора Србије (2)и САНУ (1). 

-Смостално је излагао: Галерија Културног центра, Горњи Милановац 1997; Галерија 

„СИНГИДУНУМ“, Београд  1998; Галерија НУ „БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“, Београд1999. 

Самостална рестаураторска изложба Галерија „СИНГИДУНУМ“ Београд, 2005;  

„Откривање времена“- самостална рестаураторска изложба Галерија Народног 

музеја,Врање  2016. 
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-Самостално израдио оригиналну копију Књаза Милоша аутора Павела Ђурковића, 

ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ,, Београд, 1999. 

 

Најзначајнија остварења у црквеним уметностима:  

-Самостално или као протомајстор осликавао је делове или целокупни зидни живопис великог 

броја Храмова у Србији и иностранству: Певнице храма Св.Геогија, Голубци,  1998; Капела 

Св.Симеона Богопримца, Црна Река (2007-2008), Храм Прображења Господњег Жабљак, Црна 

Гора, 2012; Храм Богородице Тројеручице Доњи Будачки, Хрватска, 2013; Параклис 

Васкрсења Христовог Окружни затвор, Београд, 2014; Зидне слике  Епархијског двора, 

Карловац, Хрватска 2017: Храм Прображења Господњег, Жабљак, 2018, 2019.  

-Самостално је иконописао велики број иконостаса у Србији и иностранству: Храма  

Сретења Господњег Раља,Самостално иконописао иконостас  Храма Св.Василија Острошког 

2018. Храма ман.Комоговина, Хрватска Костајница, 2018; храма Успења Пресвете  

Богородице Кукурузари, 2019храма преп.мати Параскеве, 2019. 

 

 

 

Награде и признања за рад на пољу конзервације и рестаурације и црквеног сликарства : 

- Мајска изложба УЛУПУДСа, СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ Музеја примењених уметности 

за постигнут висок уметнички ниво у области конзервације и рестаурације Београд. 

- Награда за цртеж, Факултет ликовних уметности, Београд. 

- Годишња награда УЛУПУДСа, Београд. 

- Грамата Његове Светости Патријарха Српског ГГ Иринеја 

- Витез Српског сликарства, IX Видовданске културне свечаности, Златибор. 

Менторски рад на предмету сликарство на Универзитету за Треће доба, Београд обављао 

је (1995-2001; 2005-2006.). 

 

– 2016. Године у оквиру Каталога мајстора савремене хришћанскеуметности 

ХРИСТИАНСКО ИСКУССТВО, група аутора ДОСТОИНСТВО,Москва заступљен је и 

рад кандидата Војислава Луковића  Поред тога о његовом раду писали су Радош Гачић, 

Вера Грујић, мр Оливера Павловић, мр Гордана Жуњић Кусовац, Сњежана Орловић и др. 

 

 

Оцена: 

Представљена листа кандидатових професионалних резултата показује високе домете у 

струци по питању квалитета. По питању квантитета кандидат је неупоредиво више 

резултата остварио живопишући храмове и осликавајући иконостасе. 

Кандидат Војислав Луковић  је у Обрасцу 2 навео 28 референци: 

-  прве три је потписао као сликар конзерватор-рестауратор, иако се односе на период 

студирања на ФЛУ (1985. и 1986. година-дипломирао 1989.г.) 

- 5 изложби 

- 4 књижица, чланак, текст 

- 4 конзервација и рестаурација штафелајних слика (3 самосталне и 1 референца под 

менторством-стручни испит) 

- 15 живописање храмова, делова храмова и осликавање иконостаса. 
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1.   Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада кандидата  

Маје Василић 
 

-  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.) 

 

Стручни резултати које је кандидаткиња остварила биће представљени и 

анализирани у складу са начином на који су класификовани у професионалној 

биографији приложеној у конкурсном материјалу (образац 2), те потом 

процењени из перспективе уопштених оквира уметничке области дефинисане 

конкурсом као и из перспективе специфичних потреба наставе на Високој 

школи СПЦ за уметности и консервацију. 

 

Референце приказане у обрасцу 2 
 

Конференције: 
 

1. Научна конференција Aplar7, Венеција, новембар 2019. 

2. Научнаконференција LACONAXI, Krakov, septembar 2016.  

(Easel paintings on canvas and panel: application of Nd:YAG laser at 355 nm, 

at 1064 nm and UV, IR and visible light for the development of new 

methodologies in conservation  
Joakim Striber, Vanja Jovanović, Maja Jovanović, Maja Vasilić, Bojan Nikolić  

Рестаурација и конзервација: 
3. Конзервација и рестаурација дела за изложбу „Рефлексије нашег времена: 

Аквизиције“, Музеј савремене уметности, Београд, 2019. 

4. Конзервација и рестаурација дела за изложбу „Сликари ратници сведоци“, 

Музеј савремене уметности, Београд, 2016. 

 

5.  Конзервација и рестаурација слика за потребе изложбе Мариј Прегељ 

„Документ истине“ – сликарство Марија Прегеља из Легата Васка и Злате 

Прегељ, Галерија-Легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића у Београду, 

2016. 

 

Референце које је кандидаткиња навела у биографији: 
 

2015-2019 конзерватор сарадник Музејa савремене уметности у Београду 

2019. конзервација и рестаурација стилских рамова за потребе изложбе „ 

Рефлексије нашег времена: Аквизиције Музеја савремене уметности 1993-

2019. 

2018. конзервација и рестаурација стилских рамова из колекције Музеја 

савремене уметности 

2017 конзервација и рестаурација слика и украсних рамова из колекције 

Музеја савремене уметности у Београду 

2017 учествује у конзервацији и рестаурацији икона и позлате иконостаса 

цркве Пресвете Богородице у Бешкој 

2016-2017 конзервација и рестаурација слика из Народног музеја Смедеревска 

паланка, Музеј града Београда и Војног музеја за потребе изложбе „Сликари 

ратници“ (Сликари и фотографи у српској војсци током Првог светског рата) 

2015 

2015-2016 конзервација и рестаурација слика за потребе изложбе Мариј 
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Прегељ „Документ истине“ – сликарство Марија Прегеља из Легата Васка и 

Злате Прегељ, Галерија-Легат Милице Зорић и Родљуба Чолаковића у 

Београду 

2015 конзервација и рестаурација слика за потребе изложбе Петра Добровића 

„Инспирација Олгом“ Галерија-Легат Петра Добровића 

2015 учествује у реализацији изложбе Готфрида Хелвајна „Између невиности 

и зла“, Галерија Легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића у Београду 

 

2015-2016 конзервација и рестаурација слика и украсних рамова за сталну 

поставку Музејa савремене уметности у Београду 

2014-2015 приправник у Централном институту за конзервацију у Београду 

2014-конзервација и рестаурација предмета из Легата Јеврема Грујића 

(украсни рам за портрет „ Јелене Грујић“, украсни рам за портрет „Јеврема 

Грујића“, украсни рам за портрет „Теодора Хербеза“) у Централном 

институту за конзервацију у Београду 

2014 конзервација и рестаурација украсног рама за слику „У башти“ за 

Градски музеј Сомбор у Централном институту за конзервацију у Београду 

2013 конзервација и рестаурација украсног рама за слику “Предводник 

Тимочке буне“ за Завичајни музеј у Сомбору, у Централном институту за 

конзервацију у Београду 

2010-2017 конзервација и рестаурација више икона на дрвеном носиоцу и 

слика на платну из приватних колекција ( икона Свети Ђорђе, Богородица 

Казанска, Богородица Царица, Свети Никола, Свети Лука, Икона Пресвете 

Богородице Неопалима купина, Пејзаж са бродом, Пејзаж са воденицом, 

Пејзаж са кућицом и др.,) 

 

 

Конференције: 
 - Међународна конзерваторска конференција о чишћењу слика/ 

чишћење/етика, техника и естетика, октобар 2019. Галерија Матице српске  

- Радионица о воденим системима за чишћење слика, Галерија Матице српске, 

април 2018.  

- Научна конференција Aplar7, Венеција, новембар 2019.  

(New technique of removing gold bronze from gold leafon icon, Ј. Striber, J. Delfar 

Uzelac, V. Jovanović, M. Vasilić) 

- Научнаконференција LACONAXI, Krakov, septembar 2016.  

(Easel paintings on canvas and panel: application of Nd:YAG laser at 355 nm, 

at 1064 nm and UV, IR and visible light for the development of new 

methodologies in conservation  
Joakim Striber, Vanja Jovanović, Maja Jovanović, Maja Vasilić, Bojan Nikolić  

 

Изложбе: 
Члан УЛУПУДС-а; учествовала на више групних, жирираних изложби: 

-XXVIIIизложба м,алог формата, Изложба малог формата, Галерија културног 

центра Шабац, 2019 

-Дан Светог Трифуна-у име љубави, фебруар 2015, Мала галерија УЛУПУДС, 

Београд 

-Икона у 21. веку, мај 2008, Галерија Прогрес; Београд 

-Свети апостол Павле, јун 2009. Галерија Прогрес, Београд 

-4. бијенале мозаика „Симфонија у камену“ април 2010. Галерија СКЦ Н. 
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Београд; 

-Енкаустика: Ранохришћанска техника сликања воском, мај 2011. Кућа Ђуре 

Јакшића, Београд; 

 

Оцена: 
Представљена листа кандидаткињиних професионалних резултата показује 

највише домете у струци, како по питању квантитета, тако и по питању 

квалитета. Најзначајнији рестураторско-конзерваторски радови на којима је 

кандидаткиња Мaja Василић до сада радила, као сарадник, су радови на 

сликама из збирке Музеја савремене уметности у Београду, за потребе 

изложби „Рефлексије нашег времена: Аквизиције Музеја савремене уметности 

1993-2019“, „Сликари ратници сведоци“, Документ истине - Мариј Претељ“ 

Музеја савремене уметности. Приложеном документацијом кандидаткиња 

протврђује референце наведене у обрасцу 2. 

За потребе организације изложбе „Рефлексије нашег времена: Аквизиције 

Музеја савремене уметности 1993-2019“ кандидаткиња је такође радила као 

сарадник на пројекту конзерваторско-рестаураторских радова на 25 слика и 

три рама. У периоду од 2015. до 2019. године кандидаткиња Маја Василић 

била је уговорима ангажована да ради на рестаурацији и конзервацији дела из 

фундуса музеја, као и на делима која су била излагана на изложбама у 

организацији Музеја савремене уметности где је стекла завидно искуство у 

области рестаурације и конзервације штафелајних слика. Своје богато знање 

члановима комисије успешно је презентовала на приступном предавању. 

Кандидаткиња Василић је свој вишегодишњи рад представила професионално 

припремљеном документацијом, урађеном фото документацијом и 

приложеним елаборатима. Кроз увид у приложену документацију чланови 

комисије су закључили да кандидаткиња Маја Василић показује и 

интересовање за научни рад, те узима значајно учешће на струним 

конференцијама. 
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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 

 

У високошколским педагошким оквирима није имао искуства ни једна кандидат те је у 

просторијама Академије, у складу са законским прописима, одржано приступно 

предавање где су сва три кандидата добила оцену 9, што указује на њихову подједнако 

високу способност да своје знање преносе у педагошким оквирима. 

 

 

 

 

3.   Оцена рада кандидата у развоју наставе и других делатности 

Факултета и Универзитета 
 

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

 

Кандидаткиња Светлана Вуковић је водила кратки програм курс Позлате на Високој 

школи Академији СПЦ у школској 2019-20. год. 

 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

Кандидат Војислав Луковић је члан Уметничког савета УЛУПУДСа,2003;  члан 

Уметничког савета УЛУПУДСа, 2004; члан Уметничког савета УЛУПУДСа, 2005; члан 

жирија X Изложбе икона, 2004; члан жирија УЛУПУДСа на Београдском сајму књига, 
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2004; члан жирија 35. Мајске изложбе УЛУПУДСа, 2003; члан жирија 37. Мајске изложбе 

УЛУПУДСа, 2004;  Workshop:CLEANING OF PAINTED SURFACESOpificio delle Pietre 

Dure, Firenze, Italia, 2006.; члан УЛУПУДС-а од 1992; 

члан ФСС (Фото савез Србије) 2018; члан ФК (Фото клуб) БЕОГРАД, 2018; члан FIAP (Fédération 

Internationale de l'Art Photographique2020.) Луксембург; члан MoL PA (Master of Light Photographic 

Association) 2020. Канада.  

 

Кандидаткиња Светлана Вуковић је члан УЛУПУДСА од 2016. године 

Кандидаткиња Маја Василић је члан УЛУПУДСА од 2016. године 

 

 

 

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 

 

Кандидаткиња Маја  Василић је рођена 26.05.1983. год. у Сарајеву. Дипломирала је на 

Високој школи Академији за уметности и конзервацију, смер Kонзервација и 

рестаурација, где је касније стекла и звање мастер. Године 2015. положила је стручни 

испит за звање конзерватора и рестауратора. Завршила је и Филолошки факултет у 

Београду, одсек Словачки језик и књижевност. 

Професионално се бави рестаурацијом и конзервацијом штафелајних слика. Члан је 

УЛУПУДС-а од 2016. године. Значајно професионално искуство стекла је ангажовањем 

на конзерваторско – рестаураторским пословима у Музеју савремене уметности у 

Београду где је била конзерватор сарадник од 2015. до 2019. године.  

Најзначајнији рестураторско-конзерваторски радови на којима је кандидаткиња Маја 

Василић до сада радила су радови на сликама из збирке Музеја савремене уметности у 

Београду, за потребе изложби „Рефлексије нашег времена: Аквизиције Музеја савремене 

уметности 1993-2019“, „Сликари ратници сведоци“, Документ истине - Мариј Претељ“ 

Музеја савремене уметности. За потребе организације изложбе „Рефлексије нашег 

времена: Аквизиције Музеја савремене уметности 1993-2019“ кандидаткиња је такође 

радила као сарадник на пројекту конзерваторско-рестаураторских радова на 25 слика и 

три рама. 

Маја Василић је показала интересовање за научни рад узимањем учешћа на стручним 

конференцијама. Кандидаткиња није имала претходно искуство у настави на 

високошколским установама па је своје знање презентовала на приступном предавању  

где је добила оцену 9, што указује на њену високу способност да своје знање преноси у 

педагошким оквирима. 

Кандидаткиња Маја Василић се представила и професионално припремљеном 

документацијом, квалитетно урађеном фото документацијом и приложеним елаборатима, 

што одаје утисак професионалности, педантности и одговорног приступа послу – веома 

важним епитетима доброг рестауратора, а квалитетном power point презентацијом, на 

приступном предавању, показала је и завидне педагошке квалитете. 
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Пажљивим прегледом приложеног конкурсног материјала и праћењем приступних 

предавања које су одржали кандидати Комисија је донела једногласну одлуку да се Маја 

Василић  издвојила као најбољи кандидат на овом конкурсу, у свим праћеним и 

оцењиваним аспектима. Због свега наведеног, Комисија је одлучила да Изборном већу 

Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију предложи Мају 

Василић за избор у звање доцента за ужу уметничку област конзервација и рестаурација - 

штафелајно сликарство, са пуним радним временом, на одређено време од пет година. 
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