
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 

У ЛЕСКОВЦУ 

 
На основу члана 74. и 75.Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 

6/20), члана 72. Статута Академије струковних студија Јужна Србијау Лесковцу, према 
одредбама Закона о високом образовању, Статута Академије, Правилника о систематизацији 
Академије и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника и сарадника које је Наставно-стручно веће Академије донело на својој седници 
одржаној 04. 06. 2020. године, број 195/2020-5 од 11. јуна 2020. године, а поводом конкурса 
који је в.д. председник Академије струковних студија Јужна Сребијарасписаоза избор у звање 
и заснивање радног односа на Академији струковних студија Јужна Србија са седиштем у 
Лесковцу, за избор једног наставника у звање Предавач за ужу област Графички дизајн – један 
извршилац, објављеног у Службеном ГАСНИКУ Републике Србије 19.06.2020. број 87, 
Комисија за писање извештаја о пријављеним учесницамаКонкурса у саставу: 

• Анита Милић, ванредни професор Факултета уметности у Нишу, Универзитет уНишу - 
председник, 

• др Александра Перић-Николић, професор струковних студијаАкадемије струковних 
студија Јужна Србија, Одсек за технолошко уметничке студијеЛесковац - члан 

• Наташа Благојевић, предавачАкадемије струковних студија Јужна Србија,Одсек за 
технолошко уметничке студијеЛесковац -члан, (даље: Комисија) 

након пажљивог прегледа конкурсне документације и радова достављених приликом 
конкурисања, подноси Наставно-стручном већу Академијеследећи 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
О УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 
И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА 

 

На наведени Конкурс, пријавио сеједан кандидат:  

1. мр МиланВАСИЋ, Предавач. 

Кандидаттрећи пут конкурише за избор у звање Предавач.  

1. Кандидат Милан ВАСИЋприликом конкурисања уз пријаву на Конкурсприложио је 
следећу документацију: 

1. Потврду да није осуђиван, односно Уверење Одељења за аналитику, 
телекомуникационе и информационе технологије Ниш, Одсек за аналитику и 
полицијске евиденције за ПУ Лесковац да против Милана (Ђорђе) Васића није 
изречена правоснажна пресуда за кривична делана основу члана 102. став 5. Кривичног 
законика (Службени гласник број 85/2005, 115/05, 72/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 
35/19) број 235-1/6285/20 од 25.06.2020. године 

2. Списак стручних радова 
3. Биографију са пратећим материјалом као доказом навода садржаних у биографији 
4. Доказе о стручној спреми 

- Оверене  фотокопије диплома о завршеним нивоима академских студија: 



1. Оверену фотокопију Дипломе Универзитета у Приштини, Факултет уметности, 
Приштинао завршеним основним академским студијамана Одсеку ликовне 
уметности, смер Графички дизајн и стеченом стручном називу Дипломирани 
Графички дизајнер број 908у Приштини од 21. децембра1999. године 

2. Оверену фотокопију Дипломе Универзитета у Приштини, Факултет уметности, 
Приштина о завршеним магистарским академским студијама на Одсеку ликовне 
уметности, смер Графички дизајн и стеченом стручном називу Магистар уметности 
из области рекламна графикаброј 38 у Косовској Митровици од 4. априла 2005. 
године 

5. Доказе о смислу за наставни рад 
• Уговор о раду број 168 од 26. 12. 2019. године (звање – предавач) 

6. Доказе у складу са чланом 74. и 75. Закона о високом образовању, где су елементи за 
вредновање приликом избора у звање наставника следећи: 
- Оцена о резултатима образовног, научног, истраживачког односно уметничког рада 
- Оцена у ангажовању у развоју наставе и развоју друге делатности високошколске 

установе 
- Оцена о резултатима педагошког рада 
- Оцена резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, односно 

уметничко наставног подмлатка 
7. Извод из матичне књиге рођених 

 
 

ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИУЧЕСНИКА КОНКУРСА И ПОДАЦИ О 
ЊЕГОВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОЈ КАРИЈЕРИ 

 
1. Кандидат Милан ВАСИЋ: 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
Име и презиме 
МиланВасић 
 
Академска титула 
Магистаруметности из области рекламна графика 

Радно место 
Предавач за ужу област Графички дизајнна Академији струковних студија Јужна Србијау 
Лесковцу 
 
Адреса 
Немањина 2,Лесковац, Србија 
 
Телефон 
+381 613102023 
 
Ел – пошта 
milandesign1969@gmail.com 
 
Датуми место рођења 
9. октобар,1969. године, Сплит 

mailto:milandesign1969@gmail.com


 
ОБРАЗОВАЊЕ 
Средње образовање 
- 1988.године,Средња пољопривредна школа у Лесковцу 
 
Основне студије 
-1999. године, Универзитет у Приштини, Факултет уметности, Приштина 
Одсек ликовне уметности, смер Графички дизајн 
 
Магистарске студије 
-2005. године, Универзитет у Приштини, Факултет уметности, Приштина 
Одсек ликовне уметности, смер Графички дизајн 
 
ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА 
- 2000. године,  – Србија, ЛЕ-АРТ 
- 2000. године,  – Србија, Лесковачки круг 
 

УМЕТНИЧКА ДЕЛАТНОСТ–изложбена активност 

Самосталне изложбе реализоване у земљи: 
- 2005. година, Звечан, Галерија Факултета ликовних уметности Звечан, Магистарска изложба 
Милана Васића Рекламна графика 
- 2008. година, Лесковац, Народна библиотека Лесковац, Изложба гарфичког и индустријског 
дизајна 
- 2017. година, Лесковац,Галерија Народног музеја, Изложба фотографија Помак – аутор: 
Милан Васић  
- 2017. година, Власотинце, Галерија културног центра,Изложба фотографија Помак – аутор: 
Милан Васић  
 
Групне изложбе од националног значаја реализоване уземљи: 
- 1997. година, Лесковац, Галерија Лесковачког културног центра, Октобарски ликовни салон 
- 1999. година, Лесковац, Галерија Лесковачког културног центра, Октобарски ликовни салон 
- 2000. година, Лесковац, Галерија Лесковачког културног центра, Октобарски ликовни салон 
- 2005. година, Лесковац, Галерија Лесковачког културног центра, Октобарски ликовни салон 
- 2006. година, Лесковац, Галерија Лесковачког културног центра, Мајски салон 
- 2007. година, Лесковац, Галерија Лесковачког културног центра, Октобарски ликовни салон 
- 2007. година, Лесковац, Галерија Лесковачког културног центра, Мајски салон 
- 2016. година, Лесковац, Савременагалерија Народног музеја, Изложба бивших и садашњих 
професора средње школе за текстил и дизајн 
- 2016. година, Лесковац, Савремена галерија Народног музеја,Колективна изложба слика у 
оквиру манифестацијеНоћ музеја 
-2016. година,Лесковац, Галерија Лесковачког културног центра, Изложба Високе технолошко 
уметничке школе  
- 2018-2019. година, Лесковац, Традиционална изложба слика Лесковачки Круг- Клуб за 
одрасла и стара лица 
 

СТРУЧНА АКТИВНОСТ 



Вођење стручне радионице реализоване у земљи: 
- 2005. година, Лесковац,У организацији Лесковачког културног центра, одржанаРадионица 
цртања 
 
Модне ревије и изложбе радова реализоване у земљи: 
- 2017. година,Врњачка Бања, Хотел Цептер, Модна ревија и изложба, XV Међународна 
конференција Знање без граница 
- 2018. година,Врњачка Бања,Хотел Цептер,Модна ревија и изожба, XVI Међународна 
конференцијаПрофесори без граница 
- 2019. година,Лесковац,Народна библиотекаРадоје Домановићу Лесковцу,Модна ревија и 
изложба радова професора и студената Лепота дизајна и заједничког стварања, А. Перић-
Николић, Н. Благојевић, М. Васић, поводом 140 година постојањаНародне библиотекеРадоје 
Домановићу Лесковцу 
 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
Награде: 
- 2010. година, Лесковац,Усвојено решење за амблем (графичка идентификација)– Високе 
струковне шоле за тексти Лесковац 
- 2017. година,Врњачка Бања, Хотел Цептер, Награда за најбољи рад на Модној ревији и 
изожби XV Међународне конференције Знање без граница 
- 2018. година,Врњачка Бања,Хотел Цептер,Награда за најбољи рад на Модној ревији и 
изожби, XVI Међународне конференцијеПрофесори без граница 
 
ОБЈАВЉЕНИ СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАДОВИ 
- 2000.године, Усвојено и реализовано решењеSudo Fresh, детерџент за ручно прање 

посуђа,за потребе фабрике козметике Невена у Лесковцу 
- 2000. године, Усвојено и реализовано решење Greendent, паста за зубе,за потребе фабрике 

козметике Невена у Лесковцу 
- 2000. године, Усвојено и реализовано решење Mix, средство за чишћење кухињског 

посуђаи предмета од керамике,за потребе фабрике козметике Невена у Лесковцу 
- 2001. године, Усвојено и реализовано решењеTrend,регенератор за косу,за потребе фабрике 

Невена у Лесковцу 
- 2002. године, Усвојено и реализовано решењеEgo krema, део-антиперспирант,за потребе 

фабрике козметике Невена у Лесковцу 
- 2010. година, Усвојено решење за амблем (графичка идентификација)– Високе струковне 

шоле за тексти Лесковаци предложено решење за амблем Академије струковних студија 
Јужна Србија у Лесковцу 

- 2010-2020. година,Вишегодишње решење флајера и плаката за Модне ревије, изложбе и 
промоцију Високе струковне школе за текстил и дизајн у Лесковцу 

- 2010-2020. година, Предлог визуелног идентитета и уређење сајта Високе струковне школе 
за текстил и дизајн у Лесковцу 

- 2015. година, Лесковац,Графичко уређење корице књиге Допринос Радомира Лукића 
развоју опште и посебне социологије,др Емилије Ђикић Јовановић, ISBN 978-86-81087-31-2 
COBISS.SR – ID 218211852 

- 2016. година, Лесковац,Графичко уређење корице књиге Испитивање текстила др Драган 
Радивојевић, др Миодраг Ђорђевић, др Душан Трајковић, ISBN 978-86-81087-32-9 
COBISS.SR – ID 220612364 



- 2016. година, Лесковац,Графичко уређење корице књиге Гримиз, Зорице Тасић, ISBN 978-
86-7601-182-2 COBISS.SR – ID 221197580 

- 2014. година, Идејно решење Монографије поводом 55 година постојања Високе струковне 
школе за текстил и дизајн у Лесковцу 

- 2017. година, Лесковац, Идејно решење плакатаповодом изложбе и модне ревије студената 
Високе технолошко уметничке школе 

- 2017. година, Лесковац, СеријаКалиграфски радови (радови на хамеру 100x50 cm) поводом 
изложбе Високе технолошко уметничке школе у Лесковцу 
 

ОБЈАВЉЕНИ ТЕОРИЈСКИ РАДОВИ ОД МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА 

- А.Перић-Николић, Е. Ђикић-Јовановић, М. Васић, Н. Благојевић, Тимскирад у служби 
креативности, Удружењезаподршку и креативни развој деце и младих, Едукациско – 
рехабилитацијски факултет, Универзитет у Тузли, VI међународна –стручна конференција  
Унапређење квалитета живота дјеце и младих, Охрид, Македонија. Тематски зборник 
радова, Тузла, 2015  

 
- А. Перић-Николић, Е. Ђикић-Јовановић, М. Васић, Н. Благојевић, Викторија Станковић, 

Српска народна ношња као симбол идентитета, XXII симпозијум са међународним 
учешћем Савремене технологије и привредни развој,Зборник радова, Технолошки 
факултет, Лесковац, 2015 

 
- А. Перић-Николић, Е. Ђикић-Јовановић, М. Васић, Н. Благојевић, Трагање за новим 

стилом животаНаше стварање, IX симпозијум са међународним учешћемВаспитач у XXI 
веку, зборник радова, Алексинац, 2015  

 
- А.Перић-Николић, Е. Ђикић-Јовановић, В. Станковић, М. Васић, М. Шмелцеровић, 

Интегративна настава као потреба у савременом образовању, Удружење заподршку и 
креативни развој деце и младих, Едукацијско – рехабилитацијски факултет, Универзитет у 
Тузли, VI међународна –стручна конференција Унапређење квалитета живота дјеце и 
младих, Тематски зборник радова, Тузла 2017  

 
- спец. Наташа Благојевић, др. Александра Перић-Николић, др. Eмилија Ђикић-Joвановић, 

мр. Mилан Васић, Викторија Станковић, др. Mиодраг Шмерцеровић, Перформанс као 
облик уметничке комуникације и његов значај у савременом друштву, XVII Међународнa 
конференцијa, Врњачка Бања 2018  

 
- А. Перић-Николић, M. Шмелцеровић, Н. Благојевић, M. Васић, В. СтанковићИновативна и 

креативна настава у образовању деце и омладине, Удружење заподршку и креативни 
развој деце и младих, Едукацијско – рехабилитацијски факултет, Универзитет у Тузли, VI 
међународна –стручна конференција Унапређење квалитета живота дјеце и младих, 
Истамбул, Турска, Тематски зборник радова, Тузла 2019 

 
РАДНО ИСКУСТВО 
- 2005-2009. велико трњане, Дугогодишњи наставник и професор у основним и средњим 
школама Јабланичког округа 



- 2009. година, Лесковац,  Висока струковна школа за текстил и дизајн, Избор у звање 
Предавач за ужу област Графички дизајн 

 
УЧЕШЋЕ У СТРУЧНИМ КОМИСИЈАМА 
- 2018. година, Лесковац, Висока струковна школа за текстил и дизајн у Лесковцу у сарадњи са 
Србија шуме, Председник комисије на конкурсу за избор плаката Екологија и заштита 
животне средине 
 

ПЕДАГОШКЕ АКТИВНОСТИ 

-2010. године – Учествујеуорганизовању студентских изложби и манифестацијама (модним 
ревијама) домаћег и међународног значаја 

ДОПРИНОС АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ПОБОЉШАВАЈУ УГЛЕД И СТАТУС 
АКАДЕМИЈЕ 

-2010. године –Вишегосишњи рад на визуелном идентитету Академије, Визуелни идентитет 
студентских изложби и модних ревија 
 

ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ОБРАЗОВНОГ, НАУЧНОГ, ИСТРАЖИВАЧКОГ 
ОДНОСНО УМЕТНИЧКОГ РАДА УЧЕСНИКА КОНКУРСА 

 
1. Кандидат Милан ВАСИЋ 
Из приложене биографије и пратећег материјала кандидата, Комисија стиче увид у велико 
радно искуство, референтнестручне и уметничке радове и професионалну активност од 
значаја за рад у академској средини. Од чега, изложбена активностмр Милана 
ВАСИЋАброји 4 самосталне изложбе, 11 групних изложби реализованих у земљиод 
националног значајаод којихсе Октобарски ликовни салонкао најзаступљенија изложба у 
Васићевој биографији, издваја као најзначајнија (жирирана) годишња изложба ликовних и 
примењених уметника Јабланичког округа. Има 3 модне ревије са изложбом радова. Члан 
је уметничких удружења. Многа дела је донирао је институцијама и организаторима 
манифестација на којима је учествовао као излагач. Реализовао је радионицуцртања.Из 
уметничке области кандидатима 3 награде. У биографији наводи више од 15 реализованих 
дела из области који су од значаја за културу и уметност.Броји најмање 5 реализованих 
дела из области који су у служби промоције и за потребе Високе струковне шоле за текстил 
Лесковац од којих се истичу амблем школе и сајт. Од објављених теоријских радова, Васић 
има 6 од међународног значаја, а битних за културу и уметност.Ангажовао се у наставним 
и ваннаставним активностима кроз рад и припреме на студентским изложбама и модним 
ревијама студената као ментор, има објављене научне и стручне радове из области 
Графичког дизајна, као и графичко обликовање каталога и плаката за изложбене 
активностии модне ревије студената Високе технолошко уметничке школена основу чега је 
дао стручно-професионални допринос, као и допринос академској и широј заједници, и 
остварио сарадњу са другим високошколским установама, односно начно-истраживачким 
институцијама у земљи и иностранству. Члан је стручних комисија из области графичког 
дизајна. Стручно се усавршава наманифестацијама, симпозијумима, 
конференцијама.Уметнички и стручни рад кандидата медијски је праћен кроз објављивање 
чланака у штампи и на интернету. За све наведене податке у својој биографији, кандидата 



је приложио доказе Комисији.На основу наведеног, утврђено је да успешно извршава 
задужења везана за наставу, менторство, професионалне активности намењене као 
допринос локалној и широј заједници и да поседује смисао за самостално уметничко 
стваралаштво битно за избор у звање Предавача. 

ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ПОДНЕТИМ РАДОВИМА КАНДИДАТА  
 

1. Кандидат Милан ВАСИЋ је приликом конкурисањаприложио следеће радове:  
 

1) Званично усвојено решење амблема (графичка идентификација) – Високе струковне 
шоле за тексти Лесковац 

2) Вишегодишња решења флајера и плаката за Модне ревије, изложбе и промоцију 
Високе струковне школе за текстил и дизајн у Лесковцу 

3) Предлог визуелног идентитета и уређење сајта Високе струковне школе за текстил и 
дизајн у Лесковцу 

4) Графичко уређење корице књиге Допринос Радомира Лукића развоју опште и посебне 
социологије, др Емилије Ђикић Јовановић, ISBN 978-86-81087-31-2 COBISS.SR – ID 
218211852 

5) Графичко уређење корице књиге Испитивање текстила др Драган Радивојевић, др 
Миодраг Ђорђевић, др Душан Трајковић, ISBN 978-86-81087-32-9 COBISS.SR – ID 
220612364 

6) Графичко уређење корице књиге Гримиз Зорице Тасић, ISBN 978-86-7601-182-2 
COBISS.SR – ID 221197580 

7) Идејно решење Монографије поводом 55 година постојања Високе струковне школе за 
текстил и дизајн у Лесковцу 

8) Идејно решење плакатаповодом изложбе и модне ревије студената Високе технолошко 
уметничке школе 

9) СеријаКалиграфски радови (радови на хамеру 100x50 cm) поводом изложбе Високе 
технолошко уметничке школе 

 
На основу прегледа стручних радоваМилана ВАСИЋА, самостално реализованих из 

Уже уметничке области Графички дизајн и предатих на Конкурс, комисија ставља акценат на 
Кандидатово познавање и стручно коришћење ликовно-графичких елемената, било да се ради о 
визуелном идентитету или омоту књиге. Васић подједнако делује на медијске садржаје којим 
информише реципиента и логично их повезује у једну целину. Унапред осмишљен визуелни 
сажетак, открива стручност и креативност Кандидата. 

Милан Васић, стваралаштвом потврђује да своје знање, вештину и стручност у области 
Графичког дизајна уме да изрази и пренесе, што оправдава његово место Предавача на 
Академији струковних студија Јужна Србија у Лесковцу. 

Комисија констатује да је кандидат Милан ВАСИЋпосвећен струци, ангажован и да је 
од последњег изборног периода видно напредовао не запостављајући свој наглашени 
системско-истраживачки приступ у раду, чиме у потпуности испуњава све услове предвиђене 
Законом о високом образовању, Статутом Школе и Конкурсом за избор у звањеПредавач. 
Комисија је мишљења да је кандидатангажовани да остварује свој рад из уже стручне области, 
проширивши га на научнии педагошки рад. 

 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ О ПЕДАГОШКИМ КВАЛИТЕТИМА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА  

 
На основу извештаја одбора за контролу квалитета Академије струковних студија Јужна 
Србија, Одсек за технолошко уметничке студије у Лесковцу, на дан 24. јун 2020. године, 
Предавач Милан Васићје приликом анкетирања о педагошким квалитетима наставника од 
стране студената оцењен следећим оценама: 
- Предмет Фотографија, оцена 3,4 
- Предмет Дизајн модних каталога, оцена 3,4 
- Предмет Писмо 4,3 
 

ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

- Подржава ваннаставне академске активности студената учешћем на модним ревијама и 
изложбама 

- Учествује у раду тела Високе технолошко уметничке школе у Лесковцу од 2010. 
године  у промоцији школе 

- Руководи активностима на Академији својим менторствима од 2010. године на модном 
дизајну 

- Доприноси активностима које побољшавају углед и статус Академије својим учешћем на 
конференцијама у оквиру симпозијума од међунеродног значаја, као и учешима у 
Зборницима радова код нас и у иностранству  

- Водио је и организоваостручну радионицу цртања и модне ревије са изложбом 
- Учествовао је као стручни жири на конкурсу за избор плаката 
- Учествовао је на локалним, регионалним, националним или интернационалним 

уметничким манифестацијама конференцијама и скуповима, чиме је дао допринос развоју 
наставе и других делатности високошколске установе. 

 
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О УМЕТНИЧКОМ / НАУЧНОМ РАДУ УЧЕСНИКА 

КОНКУРСА  

1. Кандидат Милан ВАСИЋ, испуњава услове конкурса за избор наставника у звање 
предавач на основу следећих критеријума: 
 
- Резултата образовног, научног, истраживачког односно уметничког рада 
- Ангажовања у развоју наставе и развоју друге делатности високошколске установе 
- Резултата педагошког рада 
- Резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко 

наставног подмлатка 

 
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР УЧЕСНИКА КОНКУРСА У КОНКУРСОМ ПРЕДВИЂЕНО 

НАСТАВНИЧКО ЗВАЊЕ 

На основу увида у приложене уметничке радове из Уже уметничке области - Графички 
дизајн,Комисија закључује да кандидат, мр Милан ВАСИЋ поседујевисоко уметничко 
образовање и референтне стручне и уметничке радове, признате уметничке резултате, као и 
способност за уметничку сарадњу и рад у настави. 

Комисија сматра да је кандидат,остварио резултате уметничког радакојима јеиспунио 
услове за избор у звањеПРЕДАВАЧ: 



- Уметничким активностима 
- Изложбама 
- Објављеним стручним радовима из области 
- Учешћем на ликовним такмичењима, конкурсима у области уметничког стваралаштва, 

на семинарима, јавним предавањима и 
- Учешћем на уметничким манифестацијама, односно научним скуповима у земљи и 

иностранству 

Ценећи целокупануметнички рад кандидата, Комисијаједногласно предлажеНаставно-
стручном већу Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцуда мр Милана 
ВАСИЋАизабереу звањеПредавач за ужу област Графички дизајн и заснује радни однос на 
период у трајању од пет година. 
 

 
КОМИСИЈА У САСТАВУ: 
 
 
Анита Милић, ванредни професор  
Факултета уметности Универзитета у Нишу 
 
_____________________________________________ 

председник Комисије 
 
др Александра Перић-Николић, професор 
струковних студија Академије струковних студија 
Јужна Србија, Одсек за технолошко уметничке 
студијеЛесковац 
 
_____________________________________________ 

члан 
 

Наташа Благојевић, предавач, Академије струковних 
студија Јужна Србија,Одсек за технолошко 
уметничке студијеЛесковац 
 
_____________________________________________ 

члан 
 


