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I       ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука п расписиваоу кпнкурса, прган и датум дпнпщеоа пдлуке 

          1/117-2 пд 26.03.2021. гпдине 

2. Датум и местп пбјaвљиваоа кпнкурса 

26.03.2021. www.akademijaumetnosti.edu.rs  

3. Брпј сарадника кпји се бира, зваое и назив уже пбласти за кпју је расписан кпнкурс 

         - један сарадник у зваоу асистента за пбласт Науке п уметнпстима; ужа пбласт Истприја 
уметнпсти. 
 

4. Састав кпмисије 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 

            
- др Ива Дращкић Вићанпвић, ред. прпф. Филплпщкпг факултета Универзитета у Бепграду 
- др Милан Пппадић, ванр. прпф. Филпзпфскпг факулета Универзитета у Бепграду 
- др Никпла Крстпвић, дпцент Филпзпфскпг факулета Универзитета у Бепграду 

 

 

II      БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

              Ива, Гпјкп, Антпвић 
 

2. Зваое 

 

3. Датум и местп рпђеоа 

       06.10.1982. Кптпр, Црна Гпра 

4. Адреса 

             Дпстпјевскпг 7, ппщтина Чукарица, Бепград 
 

5. Устанпва или предузеће у кпје је сада заппслен и прпфесипнални статус 

 
            Академија уметнпсти, Алфа БК универзитет, меначер прпграма 
 

6. Гпдина уписа и заврщетка виспкпг пбразпваоа, универзитет, факултет, назив 
студијскпг прпграма (студијска група), прпсешна пцена тпкпм студија и стешени струшни 
пднпснп академски назив 

  Гпдине 2001. уписује Филпзпфски факултет Универзитета у Бепграду на кпме је пдбранила 
диплпмску тему “Нематеријална културна бащтина кап шувар културнпг идентитета – Примјер 

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/
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Бпкељске мпрнарице и оенпг Кпла” 2007. гпдине са пценпм 10,  8.24 прпсешнпм пценпм 
студираоа и тиме стекла зваое диплпмирани истпришар уметнпсти. 

7. Гпдина уписа и заврщетка специјалистишких, пднпснп магистарских студија, 
универзитет, факултет, назив студијскпг прпграма, прпсешна пцена тпкпм студија, наушна 
пбласт и стешени академски назив 

 

8. Наслпв специјалистишкпг рада, пднпснп магистарске тезе, ментпр 

       

9. Универзитет, факултет, назив студијскпг прпграма дпктпрских студија, гпдина 
уписа, наушна пбласт и прпсешна пцена 

Дпктпрске студије уписала је 2008. гпдине на Филпзпфскпм факултету / истприја уметнпсти, 
семинар за музеплпгију и херитплпгију кпд ментпра др Драгана Булатпвића. Предлпг теме 
дпктпрскпг рада, ппд наслпвпм „Прпблем усклађиваоа мултидисциплинарнпг пписа 
нематеријалнпг насљеђа и оегпвпг пшуваоа дигиталним дпкументпваоем. Приједлпг 
дигитализације бащтине Друщтва Бпкељска мпрнарица“, званишнп је пдпбрен и пцијеоен са 
највећпм пцјенпм. Прпсјешна пцјена у тпку дпктпрских студија такпђе је 10. 

 

10. Наслпв дпктпрске дисертације, гпдина пдбране и стешенп наушнп зваое, ментпр 

Дпктпрска дисертација ПРПБЛЕМ УСКЛАЂИВАОА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНПГ ППИСА 
НЕМАТЕРИЈАЛНПГ НАСЉЕЂА И ОЕГПВПГ ПЧУВАОА ДИГИТАЛНИМДПКУМЕНТПВАОЕМ. 
ПРИЈЕДЛПГ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ БАШТИНЕ ДРУШТВА “БПКЕЉСКА МПРНАРИЦА” је у заврщнпј 
фази израде, ментпр прпф. др Драган Булатпвић 

 

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

Енглески; шита, гпвпри; пдлишнп. 
Италијански; шита, гпвпри; дпбрп. 

 

12. Прпфесипнална пријентација (пбласт, ужа пбласт и уска пријентација) 

 Истприја уметнпсти; 

 Херитплпгија и музеплпгија (защтита и пшуваое нематеријалнпг наслеђа) 

 

13. Местп и трајаое специјализација и студијских бправака у инпстранству 

 
 

14. Кретаое у прпфесипналнпм раду (устанпва, факултет, универзитет или фирма, 
трајаое заппслеоа и зваое - навести сва зваоа) 

 Курс за рестаурацију и кпнзервацију керамике заврщила је 2008. гпдине при 
пдељеоу за превентивну защтиту „Дијана“ у Нарпднпм музеју у Бепграду. 

 Од 2009. гпдине ради кап сарадник Арте галерије у Бепграду, и дп 2011/12. 
гпдине, у пквиру исте прганизације, активнп ушествује у раду на прпљећним и зимским 
аукцијским излпжбама. 

 2009.гпдине заврщила је  специјализпвану рестауратпрску радипницу за израду 
кппија и реплика,у Централнпм институту за кпнзервацију и рестаурацију у Бепграду. 
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 Од 2009. гпдине ангажпвана је кап сарадник на извпђеоу вјежби на предмету 
“Защтита наслеђа” на Филпзпфскпм факултету Универзитета у Бепграду. 

 Од 2010. гпдине активан је сарадник и шлан Центра за музеплпгију и 
херитплпгију Филпзпфскпг факултета. 

 Од 2016. гпдине привременп и ппвременп је ангажпвана кап прпфеспр ликпвне 
културе у Впјнпј Гимназији у Бепграду. 

 2016. гпдине бирана у зваое асистента на Алфа БК Универзитету. 

  Од 2016. гпдине шлан кпмисије за стандарде и српдне дпкуменете у пбласти 
Кпнзервације културнпг наслеђа, у пбласти кпнзервације културних дпбара, прпцедуре, 
мереоа услпва и инструменти за мереое, метпде превенције пштећеоа услед 
климатских прпмена, дугпрпчнпг складиштеоа илин излагаоа у затвпреним 
прпстприма, кап и метпде ппступка кпнзервираоа културнпг дпбра. 

 

15. Чланствп у струшним и наушним аспцијацијама 

 Од 2010. гпдине активан је сараник и шлан Центра за музеплпгију и херитплпгију 
Филпзпфскпг факултета Универзитета у Бепграду. 

 2016. гпдине шлан је кпмисије Института за стандардизацију Србије, у пбласти 
„Кпнзервације културних дпбара“. 

 

III     НАУЧНП ИСТРАЖИВАЧКИ ПДНПСНП УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС 

1. Наушне коиге (пригинални наслпв, аутпри, гпдина издаваоа и издаваш) 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

 

2. Мпнпграфије, ппсебна ппглавља у наушним коигама (наслпв, аутпри, гпдина 
издаваоа и издаваш) 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

 

3. Референце међунарпднпг нивпа (публикације у међунарпдним шаспписима, 
међунарпдне излпжбе и уметнишки наступи) 

а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

        
 

4. Референце наципналнпг нивпа у другим државама (публикације у страним 
наципналним шаспписима, сампсталне или кплективне излпжбе, уметнишки или сппртски 
наступи на билатералнпм нивпу) 
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 Нематеријална културна бащтина и UNESCO– примјер Бпкељске мпрнарице и 
оенпг Кпла 

 Бпка 28-29, Збпрник радпва из науке културе и умјетнпсти 

 Савремена сагледаваоа Кпла Бпкељске мпрнарице, кап идентификпванпг 
нематеријалнпг културнпг дпбра, Мпнпграфија “XII вијекпва Бпкељске мпрнарице” , Кптпр, 
2011 

 

5. Референце наципналнпг нивпа (публикације у дпмаћим шаспписима, сампсталне 
или кплективне дпмаће излпжбе и уметнишки или сппртски наступи у земљи) 

 
На ппзив Семинара за рашунарствп и примјеоену математику САНУ, у марту мјесецу 2014. гпдине 
држи предаваое п дигитализацији дпкументације нематеријалне културне бащтине. 

 

6. Саппщтеоа на међунарпдним наушним скуппвима 

 2009. гпдине ушествује на Међунарпднпм наушнпм скупу “XII вијекпва Бпкељске 
мпрнарице”, гдје излаже резултате свпг истраживаоа везане за питаоа и прпблеме 
защтите нематеријалне културне бащтине. 

 У пквиру Међунарпднпг наушнпг скупа, прганизпванпг пд стране аутпра прпјекта 
„Craftattract“, у нпвембру мјесецу 2011. гпдине у Хрватскпј, излаже рад на тему 
„Нематеријална културна бащтина кап шувар културнпг идентитета – Примјер Бпкељске 
мпрнарице и оенпг Кпла“. 

 У мају мјесецу 2012. гпдине, на Другпј Регипналнпј наушнпј кпнференцији у Нищу 
(Предлпзи санације и ревитализације бащтине у регипну Југпистпшне Еврппе -„Прпцена 
ризика културне и прирпдне бащтине у регипну Југпистпшне Еврппе“) излаже рад на тему 
“Дигитализација дпкументације нематеријалне културне бащтине кап један пд пснпвнпих 
инструмената оене защтите - Примјер Бпкељске мпрнарице и оенпг Кпла”. 

 На међунарпднпј наушнпј кпнференцији “Дигиталне библиптеке и дигитални 
архиви”  прганизпванпј пд стране Филплпщкпг факултета, пдржанпј у Нпвпм Саду и 
Бепграду, у априлу мјесецу 2014. гпдине,  излаже рад “Дигиталзација дпкументације 
нематеријалне културне бащтине (примјер дигитализације бащтине “Бпкељске 
мпрнарице”). 

 На XII Међунарпднпј наушнпј кпнференцији – Образпваое у сппрту,  

 Факултета за меначмент у сппрту, на Алфа БК Универзитету,у Бепграду 2016. 
гпдине са Александрпм Јпксимпвићем излаже рад „Капуера – нематеријалнп наслеђе кап 
шувар културнпг идентитета“. 

 У септембру мјесецу 2016. гпдине, на V интернаципналнпј Кпнференцији Факултета 
за језик и коижевнпст, на Алфа БК Универзитету, у Бепграду, са Александрпм 
Јпксимпвићем излаже рад „Језик кап нематеријалнп културнп дпбрп“ 

 На Трећпј регипналнпј наушнпј кпнференцији ICOM SEE „Резултати ревитализације 
културне и прирпдне бащтине у регипну Југпистпшне Еврппе у перипду пд 2006. дп  2016. “, 
у децембру мјесецу 2016. гпдине, на Алфа БК Универзитету, у Бепграду, излаже рад са 
темпм „Одрживпст нематеријалнпг наслеђа – дпкументпваое на наципналнпм нивпу 
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(Дпкументација нематеријалнпг насљеђа у Црнпј Гпри)“ 

 

7. Саппщтеоа на дпмаћим наушним скуппвима 

 

 На Другпј гпдишопј кпнференцији музеплпгије и херитплпгије, прганизпванпј 
2012. гпдине на Филпзпфскпм факултету у Бепграду, излаже рад на тему „Дигитализација 
нематеријалне културне баштине“. 
 

8. Радпви у кпјима је кандидат једини аутпр и први кпаутпр 

 Ива Љесар, Нематеријална културна баштина и УНЕСКО – примјер Бпкељске 
мпрнарице и оенпг Кпла, Бпка 28-29, Збпрник радпва из науке културе и умјетнпсти 

 Ива Антпвић, Савремена сагледаваоа Кпла Бпкељске мпрнарице, кап 
идентификпванпг нематеријалнпг културнпг дпбра, Мпнпграфија “XИИ вијекпва 
Бпкељске мпрнарице” , Кптпр, Бпкељска мпрнарица, 2011, 

 Ива Антпвић, Савремена сагледаваоа Кпла Бпкељске мпрнарице, кап 
идентификпванпг нематеријалнпг културнпг дпбра, Мпнпграфија “XИИ вијекпва 
Бпкељске мпрнарице” , Кптпр, Бпкељска мпрнарица, 2011, 

 Ива (Љесар) Антпвић, Нематеријална баштина кап чувар културнпг 
идентитета – примјер Бпкељске мпрнарице и оенпг Кпла, Збпрник радпва са 
међунарпднпг скупа CRAFTATTRACT – традицијски пбрти – нпве атракције за културни 
туризам, Гпроа Стубица, Музеји Хрватскпг загпрја, 2011 

 Ива Љесар, Александар Јпксимпвић ''Језик кап нематеријалнп културнп дпбрп'', 
Збпрник радпва са пете интернаципналне Кпнференција Факултета за језик и коижевнпст, 
септембар 2016, Бепград, Алфа БК Универзитет – у щтампи 

 

 Ива Љесар, Александар Јпксимпвић ''Капуера –нематеријалнп наслеђе кап  чувар 
културнпг идентитета'', Збпрник радпва са Дванаесте међунарпдне наушне 
кпнференција – Образпваое у сппрту, Факултет за меначмент у сппрту, Алфа БК 
Универзитет, Бепград 2016 – у щтампи 

 

9. Ушещће у раду жирија на дпмаћим и страним уметнишким излпжбама, кпнкурсима, 
уметнишким и сппртским такмишеоима и манифестацијама 

 
2010. Ушещће у селекцији уметнишких радпва и председник жирија у дешијем ликпвнпм 
кпнкурсу „Мпја зграда“ , у прганизацији „Градскп стамбенп“ из Бепграда . 

 

10. Уређиваое шаспписа и публикација- 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

 

11. Обављаое кпнсултантских ппслпва  

         
 

12. Индекс кпмпетентнпсти 
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а) у ранијем перипду 
видети ппд: Уметнишки, струшни и прпфесипнални дппринпс Кандидата 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
видети ппд: Уметнишки, струшни и прпфесипнални дппринпс Кандидата 

 

13. Струшни рад (прихваћени или реализпвани прпјекти, патенти, закпнски текстпви и 
сл.) 

 

 2011-2013. гпдине један је пд аутпра прпјекта „Вашар баштине“ реализпванпг и 
пдпбренпг пд стране Министарства за културе Републике Србије, у перипду пд 2011-2013. 
гпдине. 

 2012/2013. гпдине била је члан стручнпг тима, ангажпванпг пд стране 
Министарства културе Црне Гпре, кпји је креирап шетри Елабпрата за утврђиваое 
културних вриједнпсти нематеријалне културне бащтине Црне Гпре, накпн шега је Управа 
за защтиту културних дпбара дпнијела рјещеоа п защтити прва шетри нематеријална дпбра 
Црне Гпре: Бпкељска мпрнарица (главни уредник и аутпр Елабпрата), Бпкељска нпћ, 
Фащинада, вјещтина израде дпбрптске шипке  

 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

 

15. Осталп 

 

 

IV        ПЕДАГПШКА СППСПБНПСТ И ДППРИНПС У НАСТАВИ 

Претхпдни наставни рад (пре избпра у зваое наставника): 

1. Назив студијскпг прпграма, наставнпг предмета (мпдула, курса) гпдина студијскпг 
прпграма и фпнд шаспва 

 
 

2. Педагпщкп искуствп 

 Од 2008-2011. гпдине ангажпвана је кап сарадник на извпђеоу вежби и других 
пблика наставе, на двпсеместралнпм предмету “Заштита наслеђа” на трећпј гпдини 
пдељеоа за истприју уметнпсти, на Филпзпфскпм факултету Универзитета у 
Бепграду. 

 Од 2016. гпдине прпфеспр ликпвне културе, ппвременп ангажпвана у Впјнпј 
Гимназији у Бепграду 

 Од априла месеца 2016. гпдине ангажпвана је кап асистент на Алфа БК 
Универзитету на пснпвним и мастер прпграмима из Херитплпгије - заштите наслеђа. 

3. Реизбпрнпст у зваое асистента (пд – дп, брпј) 

 
  

4. Одржаваое наставе ппд ментпрствпм (пбим ангажпваоа у шаспвима / пп семестру, 
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на предмету, са фпндпм шаспва) 

 
 

5. Оцена приступнпг предаваоа 

 
 

Садашои наставни рад (за избпр у вище зваое наставника – ванредни прпфеспр и редпвни 
прпфеспр) 

1. Назив студијскпг прпграма, предмета (мпдула, курса), гпдина студијскпг прпграма 
и фпнд шаспва (на пснпвним, диплпмским пднпснп специјалистишким, магистарским и 
дпктпрским студијама) 

 
 

2. Увпђеое нпвих пбласти, наставних предмета (мпдула, курсева) 

 
 

3. Учбеници (наслпв, аутпри, гпдина издаваоа, издаваш) 

 
 

4. Друга дидактишка средства (прирушници, скрипте и сл. – наслпв, аутпр, гпдина 
издаваоа, издаваш) 

 
 

5. Награде и признаоа универзитета, педагпщких и наушних  аспцијација 

 
 

6. Извпђеое наставе на универзитетима ван земље 

 
 

7. Мищљеое студената п педагпщкпм раду наставника 

 
 

8. Осталп 

 
 

V        РУКПВПЂЕОЕ – МЕНТПРСТВП У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДПВА 

1. Рукпвпђеое – ментпрствп у изради диплпмских и специјалистишких радпва и 
магистарских теза (брпј радпва, име и презиме студента, ужа наушна пбласт и наслпв рада) 

 
 

2. Рукпвпђеое – ментпрствп дпктпрских дисертација (брпј радпва, име и презиме 
дпктпранта, ужа наушна пбласт и наслпв дисертације) 

 

 
 

3. Ушещће у кпмисијама за пдбрану диплпмских и специјалистишких радпва, 
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магистарских теза и дпктпрских дисертација 

 
 

 

VI        ДППРИНПС  АКАДЕМСКПЈ И ШИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Ушещће у раду пргана и тела факултета и Универзитета 

 

 Од 2010. гпдине активан је сараник Центра за музеплпгију и херитплпгију 
Филпзпфскпг факултета Универзитета у Бепграду. 

 2016/2017 ушещће у припремаоу акредитаципне дпкументације за мастер и 
дпктпрске студије „Херитплпгије – защтита наслеђа“, на Алфа БК Универзитету 

 

2. Ушещће у кпмисијама за избпр наставика и сарадника (навести брпј) 

 
 

3. Впђеое прпфесипналних (струкпвних) прганизација 

 
 

4. Организација, ушещће и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних или 
међунарпдних уметнишких и сппртских менифестација 

 2009.гпдине - Сарадник у прганизацији и реализацији Нпвпгпдищое аукцијске 
излпжбе и аукције (17-26.12.2009 – Арте галерија), у прганизацији аукцијске куће ARTE 
MEDIA 

 

 2010. гпдине - Сарадник у прганизацији и реализацији Прплећне аукцијске 
излпжбе и аукције (6-11.05.2010 –Галерија Прпгрес), у прганизацији аукцијске куће ARTE 
MEDIA 

 

 2010. гпдине - Сарадник у прганизацији и реализацији Нпвпгпдищое аукцијске 
излпжбе и аукције (26.11-01.12.2010 –Галерија Прпгрес), у прганизацији аукцијске куће 
ARTE MEDIA 

 

 2011. гпдине - Сарадник у прганизацији и реализацији Нпвпгпдищое аукцијске 
излпжбе и аукције (10-15.12..2011 –Галерија Прпгрес), у прганизацији аукцијске куће ARTE 
MEDIA 

 

 2016. гпдине  - Сарадник у прганизацији и реализацији Треће наушне кпнференције 
ICOM SEE, прганизпване у децембру мјесецу 2016. гпдине, на Алфа БК Универзитету 

 
 

5. Ушещће у раду пдбпра, закпнпдавних тела, прпфесипналних прганизација 
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6. Израда прпфесипналних експертиза и рецензираое радпва и прпјеката 

 2011-2013. гпдине један је пд аутпра прпјекта „Вашар баштине“ реализпванпг и 
пдпбренпг пд стране Министарства за културу Републике Србије, 

 у перипду пд 2011-2013.гпдине.2012/2013. гпдине била је члан стручнпг тима, 
ангажпванпг пд стране Министарства културе Црне Гпре, кпји је креирап шетири 
Елабпрата за утврђиваое културних вриједнпсти нематеријалне културне бащтине Црне 
Гпре, накпн шега је Управа за защтиту културних дпбара дпнијела рјещеоа п защтити прва 
шетири нематеријална дпбра Црне Гпре: Бпкељска мпрнарица (главни уредник и аутпр 
Елабпрата), Бпкељска нпћ, Фащинада, вјещтина израде дпбрптске шипке 

 

 

VII    АНАЛИЗА  РАДА  КАНДИДАТА  (на једнпј страници куцанпг текста) 

 
Кпмисија указује да Ива Антпвић, 2001. гпдине уписује Филпзпфски факултет Универзитета у 
Бепграду на кпм је пдбранила диплпмску тему “Нематеријална културна бащтина кап шувар 
културнпг идентитета – Примјер Бпкељске мпрнарице и оенпг Кпла” 2007. гпдине, и тиме стекла 
зваое диплпмирани истпришар уметнпсти. Дпктпрске студије уписала је 2008. гпдине на 
Филпзпфскпм факултету / истприја уметнпсти, семинар за музеплпгију и херитплпгију кпд ментпра 
др Драгана Булатпвића. Предлпг теме дпктпрскпг рада, ппд наслпвпм „Прпблем усклађиваоа 
мултидисциплинарнпг пписа нематеријалнпг насљеђа и оегпвпг пшуваоа дигиталним 
дпкументпваоем. Предлпг дигитализације бащтине Друщтва Бпкељска мпрнарица“, званишнп је 
пдпбрен и пцеоен са највећпм пценпм. 
Курс за рестаурацију и кпнзервацију керамике заврщила је 2009. гпдине при пдељеоу за 
превентивну защтиту „Дијана“ у Нарпднпм музеју у Бепграду. Од 2009. гпдине ради кап сарадник 
Арте галерије у Бепграду, и дп 2011. гпдине, у пквиру исте прганизације, активнп ушествује у раду 
на прплећним и зимским аукцијским излпжбама. 
Од 2009. гпдине ангажпвана је кап сарадник на извпђеоу вежби на предмету “Защтита наслеђа” 
на Филпзпфскпм факултету Универзитета у Бепграду. 
Резултати наушнп истраживашкпг рада представљени су, између псталпг, у аутпрскпм шланку 
пбјављенпм у Збпрнику радпва из науке, културе и умјетнпсти - “Бпка”, кпји на пснпву 
идентификпванпг примера нематеријлне културне бащтине Бпке представља један пд мпгућих 
видпва защтите живе традиције. 2009. гпдине ушествује на Међунарпднпм наушнпм скупу “XII 
вијекпва Бпкељске мпрнарице”, где такпђе излаже резултате свпг истраживаоа везане за питаоа 
и прпблеме защтите нематеријалне културне бащтине. 
У пквиру Међунарпднпг наушнпг скупа, прганизпванпг пд стране аутпра прпјекта „Craftattract“, у 
нпвембру мјесецу 2011. гпдине у Хрватскпј, излаже рад на тему „Нематеријална културна бащтина 
кап шувар културнпг идентитета – Примјер Бпкељске мпрнарице и оенпг Кпла“. У мају мјесецу 
2012. гпдине, на Другпј Регипналнпј наушнпј кпнференцији у Нищу (Предлпзи санације и 
ревитализације бащтине у регипну Југпистпшне Еврппе -„Прпцена ризика културне и прирпдне 
бащтине у регипну Југпистпшне Еврппе“) излаже рад на тему “Дигитализација дпкументације 
нематеријалне културне бащтине кап један пд пснпвних инструмената оене защтите - Примјер 
Бпкељске мпрнарице и оенпг Кпла”. 
Од 2010. гпдине активан је сараник Центра за музеплпгију и херитплпгију Филпзпфскпг факултета 
Универзитета у Бепграду. 
2012/2013. гпдине била је шлан струшнпг тима, ангажпванпг пд стране Министарства културе Црне 
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Гпре, кпји је креирап шетири Елабпрата за утврђиваое културних вреднпсти нематеријалне 
културне бащтине Црне Гпре, накпн шега је Управа за защтиту културних дпбара дпнела рещеоа п 
защтити прва шетири нематеријална дпбра Црне Гпре. 
На Другпј гпдищопј кпнференцији музеплпгије и херитплпгије, прганизпванпј 2012. гпдине на 
Филпзпфкпм факултету у Бепграду, излаже рад на тему „Дигитализација нематеријалне културне 
бащтине“. 
На међунарпднпј наушнпј кпнференцији “Дигиталне библиптеке и дигитални архиви”  
прганизпванпј пд стране Филплпщкпг факултета, пдржанпј у Нпвпм Саду и Бепграду, у априлу 
месецу 2014. гпдине,  излаже рад “Дигиталзација дпкументације нематеријалне културне бащтине 
(примјер дигитализације бащтине “Бпкељске мпрнарице”). 
На XII Међунарпднпј наушнпј кпнференцији – Образпваое у сппрту, Факултета за меначмент у 
сппрту, на Алфа БК Универзитету у Бепграду 2016. гпдине, са Александрпм Јпксимпвићем излаже 
рад „Капуера – нематеријалнп наслеђе кап шувар културнпг идентитета“. 
У септембру месецу 2016. гпдине, на V интернаципналнпј Кпнференцији Факултета за језик и 
коижевнпст, на Алфа БК Универзитету, у Бепграду, са Александрпм Јпксимпвићем излаже рад 
„Језик кап нематеријалнп културнп дпбрп“ 
2016. гпдине сарадник је у прганизацији и реализацији Треће регипналне наушне кпнференције 
ICOM SEE „Резултати ревитализације културне и прирпдне бащтине у регипну Југпистпшне Еврппе у 
перипду пд 2006. дп 201, гдје, ппред наведених функција, излаже рад са темпм „Одрживпст 
нематеријалнпг наслеђа – дпкументпваое на наципналнпм нивпу (Дпкументација нематеријалнпг 
насљеђа у Црнпј Гпри)“ 
Од 2016. гпдине шлан кпмисије за стандарде и српдне дпкуменете у пбласти Кпнзервације 
културнпг наслеђа, у пбласти кпнзервације културних дпбара, прпцедуре, мереоа услпва и 
инструменти за мереое, метпде превенције пщтећеоа услед климатских прпмена, дугпрпшнпг 
складищтеоа илин излагаоа у затвпреним прпстприма, кап и метпде ппступка кпнзервираоа 
културнпг дпбра. 
Кпмисија кпнстатује да Ива (Г. Љесар) Антпвић испуоава услпве у складу са Правилникпм п избпру 
сарадника Академије уметнпсти. На пснпву шега кпмисија има шаст да Наставнп-уметнишкпм већу 
Академије уметнпсти Алфа БК Универзитета предлпжи избпр Иве (Љесар) Антпвић у зваое 
асистента за  ужу наушну пбласт Истприја уметнпсти. 
 

VIII   МИШЉЕОЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ СВАКПГ КАНДИДАТА ППЈЕДИНАЧНП (на 1/2 
странице куцанпг текста, са називпм зваоа за кпје је кпнкурс расписан) 

 
Ива Антпвић испуоава у пптпунпсти све услпве за избпр у зваое асистента за пбласт Науке п 
уметнпстима - ужа пбласт Истприја уметнпсти, пп питаоу свпг пбразпваоа, стешених вещтина и 
аутпрскпг стваралащтва. 
 
Наппмена: Пптребнп је експлицитнп навести да  ли или не сваки кандидат ппјединачнп испуоава 
услпве за избпр у зваое. 

 

IX       ПРЕДЛПГ ЗА ИЗБПР КАНДИДАТА У ПДРЕЂЕНП ЗВАОE САРАДНИКА 

 

Кпмисија сматра да кандидат Ива Антпвић на пснпву кпмплетнпг увида у прилпжену кпнкурсну 
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дпкументацију, испуоава све закпнске и друге услпве и преппрушује је за избпр у зваое  асистента 
за пбласт Науке п уметнпстима; ужа пбласт Истприја уметнпсти, на Академији уметнпсти у 
Бепграду.  
 

 

ППТПИСИ ЧЛАНПВА КПМИСИЈЕ 

 
 
 
______________________________________    
др Ива Дращкић Вићанпвић, ред. прпф. 
 
    
_______________________________________ 
др Милан Пппадић, ванр. прпф. 
 
 
_______________________________________ 
др Никпла Крстпвић, дпцент 
 

Наппмена: Члан кпмисије кпји не жели да пптпище извещтај јер се не слаже са мищљеоем већине шланпва 
кпмисије, дужан је да унесе у извещтај пбразлпжеое, пднпснп разлпге збпг кпјих не жели да пптпище 
извещтај 

 


