


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Душан Стипић Dudwarszky 

Место и датум рођењa  Београд, 03.04.1996. 

Адреса  Шуматовачка број. 4, Београд 

Телефон  060 711 71 35 

E-mail адреса  dudwarszky@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности 

Мастер Факултет ликовних уметности 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици  енглески, немачки 

 
 
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 

 
  
 
 
 

Образац 2 



 
 
 
 

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.     

2.     

3.     

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
  
  
  
  

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

  
 
 
 



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. Изложба „Аквизиције“ Музеј „Zepter“ Београд 2019. година 

2. Изложба примљених 
чланова  УЛУСА   

Павиљон Цвијете Зузорић 
Београд 

2019. година 

3. Пролећна изложба УЛУСА Павиљон Цвијете Зузорић 
Београд 

2019. година 

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.     

2.   

3.   

 

 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). 

 

 

Заступљеност у збирци музеја „Zepter“ (два дела) 

 

 

 

 

 

 

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.     

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 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
Душан Стипић Dudwarszky je реализовао једну самосталну изложбу под називом „Егзил“ (са Иваном 
драгосављевић и Катарином Обрадовић) у Галерији ФЛУ и учествовао на 11 групних изложби. 
 
Душан Стипић се у свом уметничком раду бави утицајима византијске уметности и наслеђа на савремену 
уметност. Инспирацију превасходно црпи из византијског сликарства различитом интерпретацијом 
осликаних површина на фрескама и иконама и проучавањем утицаја протока времена на њих. Његове слике 
су апстрактне мисаоне конструкције на којима се на симболичком плану понекад појављују круг и квадрат, 
различити трагови симбола или текстуални отисци који говоре о неминовном протоку времена и његовим 
последицама на промењивост и пропадљивост овоземаљске материје. Простори на његовим сликама 
великог формата су попут оштећених или избледелих површина фресака, поготову оних позлаћених, које нас 
уводе у просторе безвременог и божанског, али и као визуелно узбудљиве трошне фасаде јавних градских 
простора које таложе слојеве времена и трансформишу сећање, уједно опомињући на ефемерност и 
пролазност људског живота. На појединим радовима сећање је уписано урезивањем различитих имена, 
година, порука, симбола, људских стања, мисли и осећања у покушају да се остави траг присуства на 
одређеном месту у одређено време. Његове слике су попут малих загонетки или ликовних времеплова које 
нас уводе у свет трасцедентног, мисаоног, унутрашњег процеса преиспитивања смисла и сврхе постојања. 
Радови су у стваралачком процесу „патинирани“ онако како би их утицај временских услова или механичких 
оштећења и у реалном животу трансформисао.  Душан се у сликарском поступку ослања на изражајне 
могућности златне, црне, ултрамарина, црвене и земљане пигменате, где свака боја, кроз сопствену 
материјалност и енергију, носи на симболичком плану уписани културни наратив. Сликарски процес се 



доживљава као резултат непрекидног успостављања и разградње материје, у коме се одмерава однос имеђу 
количине светлости и таме, бојених површина које се у неким случајевима међусобно истичу или понекад 
потиру. Слика је поприште заједништва и сукоба између лаког и тешког, сјајног и огледалног наспрам мат и 
упијајућег, као слојевити процес бесконачног претакања наде и ништавила, смисла и бесмисла, успења и 
потонућа.  

 

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. 

 
Два дела Душана Стипића заступљена су у колекцији Музеја ZEPTER у Београду 

 

 

 

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). 

 

 

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. 

 

 

 

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.  
Петочлана комисија је одлучила да Наставно-уметничко-научном већу ФЛУ предложи следеће 
кандидате, по азбучном реду: Кокић Наташа, Маринковић Драгиша, Пуношевац Антанасије, 
Тодоровић Нина и Црњански Сања. 
 

 

 

 
 

Комисија: 
 
 

1.______________________________________ 
 
 

2.______________________________________ 
 
 

3.______________________________________ 
 
 

4.______________________________________ 
 
 

5.______________________________________ 
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