


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Драгиша Маринковић 

Место и датум рођењa Шабац, 15.04.1987. 

Адреса Ул. Мике Аласа бр. 8/19, Београд 

Телефон 060 0344418 

E-mail адреса  dragisamarinkovic@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности у Београду 

Мастер Факултет ликовних уметности у Београду 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Факултет ликовних уметности у Београду 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици  Енглески 

 
 
НАПОМЕНА: Уколико је кандидат завршио студије у иностранству, у одговарајуће поље 
унети број и датум акта о признавању стране високошколске исправе и назив органа који је 
извршио признавање 
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3. Подаци о запослењу 
  
 
   
Рад на факултету 

• (Досадашњи избори у звање наставника универзитета)  

Звање наставника Назив факултета од –  до 

1.     

2.     

3.     

      

 
 
 
 
Рад ван факултета  

• (На којим  радним местима, у којим институцијама односно другим  организационим  
формама и у ком периоду  је кандидат био ангажован) 

Радно место Где од –  до 

1. Наставник вештина Висока школа струковних студија за 
васпитаче, Шабац 

 2013 - 2019 

2. Наставник Школа примењених уметности, Шабац  2012 - 2013 

3. Наставник Економско – трговинска школа, Шабац  2012 - 2013 

4. Наставник Хемијско – технолошка школа, Шабац  2012 – 2013 

5. Наставник Основна школа Мајур, Шабац  2012 - 2013  

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Подаци о наставном раду 
  
 

4.1. искуство у педагошком раду са студентима; 
4.2. оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног 
периода; 
4.3. резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 
4.4. менторство на завршним радовима на свим нивоима студија.  
4.5. учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 
4.6. значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом који су остварени под 
менторством и уз помоћ кандидата. 
4.7. приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране комисије (важи за 
звање доцента) 

4.1. Рад са студентим од 2013-2019 године на предмету Методика ликовних васпитања 1 и 2;  
        организовање сликарских радионица;  
        ментор на преко 40 дипломских радова. 
        
  
  

4.2. На званичној анкети спроведеној од стране Високе школе струковних студија за васпитаче оцењен највишом         
        оценом. 

4.3. Оспособио за самосталан рад преко 40 студената за рад са децом у области ликовног васпитања. 

4.4. Ментор на преко 40 дипломских радова. 

4.5. Учествовао на више од 40 комисија на одбрани радова студената основних и мастер студија. 

4.6. Организовање више ликовних радионица за децу, децу са посебним потребама. 

  
 



 
 

5. Подаци о уметничком, односно научноистраживачком раду 
  
 

Списак  изведених, изложених, снимљених, реализованих, објављених дела/радова- 
референце 

• За поље уметности: 
Репрезентативне референце по категоријама прописане су Стандардима за акредитацију студијских 
програма. 

• За поље науке: 
Научни радови обележавају се и вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у 
научноистраживачко звање из Правилника о поступку и начину вредновања и кватитативном исказивању 
научноситраживачких резултата истраживача. 

Референца Где Када 

1. Шест самосталних и 
преко педесет групних 
изложби 

  У Србији и иностранству   2006 – 2019 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 15. 
  

    

  
 
 



 
 
 
 

II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

6. Стручно-професионални допринос 
 

• аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту,  

• аутор/коаутор елабората или студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.; 

• учешће у раду жирија, 

• награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад, 

• и други садржаји прописани општим актом факултета. 

Референца Где Када 

1. Аутор три мурала  У Шапцу  2015 - 2018 

2. Израда иконостаса у цркви  
    Св. Василије Острошки 

У Шапцу  

3. Израда иконостаса у цркви      
    Св. Тројице 

На Мишару  

4. Израда иконостаса у цркви      
    Св. Тројице 

У Шапцу  

5. Израда иконостаса у цркви      
    Св. Тројице 

На Церу  

6. Израда иконостаса у цркви    
    Успење пресвете  
    Богородице 

У Црнобарском салашу  

7. Прва награда за цртеж „58.  
     октобарски салон“  

Народни музеј Шабац 2014.  

8. Награда GALERIJA ALT Београд 2012. 

9. Награда Игор Белохлавек  
    „55. октобарски салон“ 

Народни музеј Шабац 2011. 

10. Награда за цртеж од прве  
      до пете године „Стеван  
      Кнежевић“ 

Факултет ликовних 
уметности Београд 

2011. 

11. Награда „Студеница“   
       Срби у дијаспори 

САД 2011. 

12. Прва награда за цртеж за  
       прву и другу годину  

Факултет ликовних 
уметности Београд 

2009. 

13. Прва награда за акт, „Акт“ Галерија културног центра, 
Шабац 

2009. 

14. Прва нагрда за слику и  
       цртеж 

Школа за уметничке занате 
Шабац 

2006. 

 



  

 7. Допринос академској и широј заједници 
 

• ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно 
стручним организацијама, институцијама од јавног значаја, културним и научним 
институцијама и др; 

• ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе 
(учешће у раду стручних и управљачких тела факултета и универзитета). 

Члан извршног тела Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким, 
односно институцијама културe или уметности у земљи и 
иностранству  
 

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 
• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама. 

Институција Где Када 

1. Висока школа струковних  
     студија за васпитаче 

 Шабац  2013 – 2019  

2.   

3.   

 



 

Извештај комисије 
(овај образац попуњавају чланови Комисије) 
 
 
 

• Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање мора садржати све тражене 
елементе за избор у звање, који морају бити образложени. Образложење се пише за све 
пријављене учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што је прописано: 
Законом о високом образовању  ,  
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету ,  
Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника 
Универзитета уметности у Београду,  
Статутом Факултета и другим општим актом Факултета. 

• Посебно се издваја образложење за кандидата кога комисија предлаже за избор и у 
њему се наводе разлози због којих се комисија опредељује за тог кандидата. 

• Образложење потписују сви чланови комисије. 

• Уколико члан комисије има различито мишљење, пише одвојено образложење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац 3 



1.Оцена резултата наставног рада кандидата  
     (даје се на основу података под I тачка 4. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

• искуство у педагошком раду са студентима; 

• оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода; 

• резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 

• менторство на завршним радовима на свим нивоима студија); 

• учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 

• значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом;  

• оцена приступног предавања уколико је конкурсом захтевано. 
 

Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити резултате наставног рада кандидата од првог избора у 
наставничко звање 

 
Рад са студентима од 2013-2019 године на предмету Методика ликовних васпитања 1 и 2; организовање 
сликарских радионица; ментор на преко 40 дипломских радова. (Висока школа струковних студија за 
васпитаче, Шабац). На званичној анкети спроведеној од стране Високе школе струковних студија за 
васпитаче оцењен највишом оценом. Оспособио за самосталан рад преко 40 студената за рад са децом у 
области ликовног васпитања. Учествовао на више од 40 комисија на одбрани радова студената основних 
и мастер студија. 

 

 

 

 

2. Оцена резултата уметничког, односно научно-истраживачког рада  
       (даје се на основу података под I тачка 5 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 речи 
по кандидату) 
 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити репрезентативне референце од значаја за избор у одговарајуће 
звање. 

 
Драгиша Маринковић je млади уметник широког опсега активности и добитник низа награда од средње 
школе (1) факултета (2) и пет награда на изложбама различитих профила. Изузетност цртачког потенцијала 
потврђена је двема наградама на Факултету ликовних уметности у Београду.  
 
Круна његовог рада је одбрањен докторски уметнички пројекат Токови. Изложба као део уметничког 
пројекта била је врло запажена у стучној јавности, по својој сложености и утиску који је оставила. Елементи 
од којих гради радове, делом су извучени из природе којој су били изложени различитим процесима 
разградње. Добар део радова садрже процесе који су се одвијали на њима самима. И једни и други се 
догађају у одређене релације из којих разазнајемо контекст.  
 
Моји предмети су тако сачињени да визуелно и лингвистички теоретизују појам животног и уметничког 
тока, концепт вечне промене и мене и мог рада, с вером да дело, као и ја подлеже неумитним законима 
природе, које сам покушао да схватим користећи распадљиве материјале. Истицањем снаге природе 
подвлачим да је све на овом свету подложно њеним законима. 
 



На овај начин Маринковић одређује и контекст свог рада. Одабир елемената од којих гради своје 
инсталације захтева од аутора дубоко проживљен однос према процесима који трансформишу живот на 
овом свету. Процеси раста, развоја и на крају распадања део су исконског ритма живота и смрти. 
Итроспективним погледом на сопствену линију живота, освешћеним односом према личним траумама, 
Драгиша Маринковић дубоко проживљава и верује у снагу природе.  
У једној групи радова сам је стварао услове за отпочињање процеса, биолошких а из њих и хемијских 
процеса, документовао је те процесе фотографијом, видеом, али што је посебно занимљиво документовао је 
и звучни део тих процеса. Звучни део је снимљен врло осетљивом опремом, тако да је дошао до звучног 
документа како се одвија један процес, звук слике. Процес, биолошко хемијски је у једном тренутку 
заустављао и фиксирао добивши коначну визуелну представу дела. 
 
Драгиша Маринковић по свим мерилима поседује искуство од врхунског цртача до неспутане склоности на 
експеримент. Врло је комуникативан и са искуством у раду са студентима. Свим овим најдиректније се 
препоручује за место асистента на Факултету ликовних уметности у Београду. 
 
 
 
 

 

 

3. Оцена стручно-професионалног доприноса  
      (даје се на основу података под II тачка 6. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

• аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту, аутор/коаутор елабората или 
студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.; 

• учешће у раду жирија; 

• награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад; 

• и других садржаја прописаних општим актом факултета. 

 
Прва награда за цртеж „58. октобарски салон“, Народни музеј Шабац, 2014.  
Награда GALERIJA ALT, Београд, 2012. 
Награда Игор Белохлавек  „55. октобарски салон“, Народни музеј Шабац, 2011. 
Награда за цртеж од прве до пете године „Стеван Кнежевић“, Факултет ликовних уметности Београд, 
2011. 
Награда „Студеница“, Срби у дијаспори, САД, 2011. 
Прва награда за цртеж за прву и другу годину, Факултет ликовних уметности Београд, 2009. 
Прва награда за акт, „Акт“, Галерија културног центра, Шабац, 2009. 
Прва награда за слику и цртеж, Школа за уметничке занате Шабац, 2006. 
 
Аутор три мурала у Шапцу, 2015-2018 
Израда иконостаса у цркви Св. Василије Острошки у Шапцу  
Израда иконостаса у цркви Св. Тројице на Мишару  
Израда иконостаса у цркви Св. Тројице у Шапцу   
Израда иконостаса у цркви Св. Тројице на Церу  
Израда иконостаса у цркви Успење пресвете Богородице у Црнобарском салашу  
 
 



 

 

4. Допринос академској и широј заједници  
      (даје се на основу података под II тачка 7 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

• ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно стручним организацијама, 
институцијама од јавног значаја, културним и научним институцијама и др; 

• ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе (учешће у раду стручних 
и управљачких тела факултета и универзитета). 

 

Члан извршног тела Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу; 

 

 

 

5. Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-
истраживачким, односно институцијама културe или уметности у 
земљи и иностранству  
      (даје се на основу података под II тачка 8 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 

• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама. 

 
1. Наставник вештина, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, 2013 – 2019 

 

 

6. Закључак са предлогом за једног кандидата  
       (до 500 речи укупно) 
1. Испуњени обавезни услови 
2. Испуњени изборни услови (најмање 2 од 3) 

 

На конкурс за избор сарадника у звању асистента на сликарском одсеку Факултета ликовних 
уметности у Београду пријавило се деветнаест кандидата и то (по редоследу пријављивања): 
Антанасије Пуношевац, Драгиша Маринковић, Душан Стипић, Исидора Фићовић, Ивана 
Драгутиновић Соколовски, Ивона Плескоња, Јован Воротовић, Лариса Ђурић, Лидија Делић, Маја 
Гајић, Миљан Стевановић, Наташа Кокић, Никола Милекић, Нина Тодоровић, Сања Црњански, 
Смиља Иветић, Тамара Ждерић, Тања Богданић и Томица Радуловић. Кандидаткиња Ивона 
Плескоња одустала је од конкурса пре него што је Комисија започела са радом. Сви пријављени 
кандидати задовољавају формалне и уметничке пропозиције конкурса. Комисија закључује да 
изразито висок ниво уметничких достигнућа већине кандидата уједно говори и о високом 
уметничком нивоу студената који тренутно похађају или су завршили докторске уметничке 
студије на ФЛУ.  
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