
 
 
 
 
Кандидат за редовног члана САНУ 
 
Одељење ликовне и музичке уметности САНУ 
 
Милица Стевановић (Београд, 1933.) 

- дописни члан САНУ од 2009. године 
- образовање кандидата: Академија ликовних уметности у Београду, дипломирала 1953. у класи Недељка Гвозденовића; последипломске 

студије (магистратура) завршене 1955, код истог професора 
- афилијација кандидата: сликарка, професор универзитета, на Факултету ликовних уметности у Београду редовни професор до 1998. 
- област рада: сликарство, педагошки рад, члан Одбора за Образовање САНУ 

 
 
Кандидати за дописне чланове САНУ 
 
Одељење ликовне и музичке уметности САНУ 
 
Јелена Јовановић (Београд, 1964.) 

- образовање кандидата: докторирала је на Факултету музичке уметности 2010, виши научни сарадник у Музиколошком институту САНУ 
- афилијација кандидата: етномузиколог 
- област рада: научно-истраживачки рад вокалне традиције Шумадије и централне Србије, проучавања певачког наслеђа Срба у Горњем 

(северном) Банату у данашњој Румунији, свирање и градња инструмента кавала, предавања о различитим аспектима српске вокалне 
праксе, рецензент је више домаћих и међународних етномузиколошких публикација, писац четири монографије националног и 
међународног значаја, уредник два зборника радова, објавила је већи број изворних научних студија, чланака и критика 

 
Сава Халугин (Нови Кнежевац, 1946.) 

- образовање кандидата: магистар ликовне уметности на Факултету ликовних уметности у Београду – вајарство, 1978. 
- афилијација кандидата: вајар 
- област рада: моделовање асоцијативних бронзаних организама као и словних знаковља особених асоцијација, синтеза основних токова 

европске модерне скулптуре, истражује нове релације између повода за обликовање нађених ликовних структура, истражује у 
савременим материјалима 

 
Милета Продановић (Београд, 1959.) 

- образовање кандидата: докторирао на Факултету ликовних уметности у Београду 2009. 
- афилијација кандидата: професор и продекан на ФЛУ у Београду, проректор Универзитета уметности 
- област рада: ликовна уметност, сликарство и други визуелни медији, писац прозе, есеја из области визуелних уметности и публицистике, 

ментор на докторским уметничким пројектима, предавач на више универзитета у Европи и САД 
 
 



Борислав Стојков (Београд, 1941.) 
- образовање кандидата: докторирао на Универзитету у Сарајеву 1990.  
- афилијација кандидата: редовни професор Географског факултета до 2009. 
- област рада: урбанизам и просторно (стратешко-развојно) планирање, руководилац на изради првог просторног плана у Србији, 

стратегије просторног развоја Србије, ангажован на изради стратешких планова за Централну и Југоисточну Европу и умрежавање 
метрополитенских подручја ЦиЈИ Европе 

 
 
 
Кандидат за иностранoг члана САНУ 
 
Одељење нема предлог.  
 

 


