


  

 

1. Биографски подаци 
 (Испуњава  кандидат)  

 

Име презиме  Лариса М. Ђурић 

Место и датум рођењa Суботица, 03.06. 1967. 

Адреса Петрињска 12/10  24000. Суботица 

Телефон  +381 638896394 

E-mail адреса andjelo12@live.com 

  

 

 

 

2. Подаци о школовању 
  

Основно образовање  ОШ „Јован Микић“ Суботица, 1982. 

Средње  образовање  „МЕШЦ“ Суботица, 1986. 

Основне студије  АЛУ Сарајево, 2002. 

Мастер   

Специјализација   

Магистратура  АЛУ Сарајево, 2006. 

Докторат Универзитет „Мегатренд“, Факултет за уметност и дизајн, Београд, 

2014. 

Усавршавања у земљи и 

иностранству 

 Основне и магистарске студије у БиХ 

Страни  језици  енглески 
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3. Подаци о запослењу 
  

 

 

Рад на факултету 

• (Досадашњи избори у звање наставника универзитета)  

Звање наставника Назив факултета од –  до 

        

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

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 ликовне културе  ОШ „Матија Губец“ , Доњи Таванкут          2007- до данас 

2. наставник ликовне културе   ОШ „Мајшански пут“, Суботица           2007-до данас 

3.наставник ликовне културе  ОШ „Матко Вуковић“, Суботица           септембар 2019. 

      

  

 

 
 
 
 
 
 
 



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. Самостални педагошки сарадник студентима друге године студија на Високој струковној 
школи за образовање васпитача и тренера у Суботици (три часа недељно), под менторством 
професора Саве Халугина, од јануара до јуна 2010. 
  
  
  
  

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

1. Кахриман Селма/ментор Лариса Ђурић, наставнички смер,  АЛУ БИХ, Сарајево, 2007. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

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.самостална изложба слика  „САРС“, Сарајево  новембар 2002. 

2.колективна ликовна изложба  Галерија Отвореног универзитета 
„Вељко Влаховић“, Суботица 

 јул- август 2003. 

3.колективна међународна 
ликовна изложба , 5. сазив 
„Обојени тонови“ 

 Галерија Отвореног универзитета 
„Вељко Влаховић“, Суботица 

 јул 2004. 

4. колективна међународна 
ликовна изложба , 6. сазив 
„Обојени тонови“ 

 „Велика тераса“, Палић  јул 2005. 

5. колективна међународна 
ликовна изложба 

 Галерија ресторана „Index“, 
Суботица 

 јул 2005. 

6.Ревијална изложба   „Collegium Artisticum“, Сарајево  новембар 2006. 

7.колективна изложба Малог 
формата 

 Галерија „Роман Петровић“, 
Сарајево 

 децембар 2006. 

8.самостална изложба слика  Велика сала „АЛУС“, Сарајево  мај 2007. 

9.Анале цртежа БиХ  Мостар „Grand prix“, Центар за 
културу, Мостар 

 јул 2007. 

10.колективна ликовна изложба 
Малог формата 

 „Градска галерија“, Бихаћ   септембар 2007. 

11.колективна међународна 
изложба 4. бијенале цртежа 

 „Босански културни центар“, 
Тузла 

 октобар 2007. 

12. Ревијална изложба  „Collegium Artisticum“, Сарајево  новембар 2007. 

13. колективна ликовна изложба 
Малог формата 

 Галерија „Роман Петровић“, 
Сарајево 

 децембар 2007. 



14.  Ревијална изложба   „Collegium Artisticum“, Сарајево  новембар 2008. 

15. колективна ликовна изложба 
Малог формата  

Галерија „Роман Петровић“, 
Сарајево 

 децембар 2008. 

16.Анале цртежа БиХ  Мостар „Grand prix“, Центар за 
културу, Мостар 

 јул 2010. 

17. Ревијална изложба   „Collegium Artisticum“, Сарајево  новембар 2010. 

 18.колективна ликовна изложба 
Малог формата 
  

 Галерија „Роман Петровић“, 
Сарајево 

 децембар 2010. 

19.колективна ликовна изложба 
„Ширење свести о екологији“ 

Галерија КЛУБ- а уметника, 
Суботица 

 јун 2011. 

20. колективна међународна 
ликовна изложба , 12. сазив 
„Обојени тонови“ 

Галерија Отвореног универзитета 
„Вељко Влаховић“, Суботица 

 август 2011. 

21. Ревијална изложба „Collegium Artisticum“, Сарајево  новембар 2011. 

22. колективна ликовна изложба 
Малог формата 
  

Галерија „Роман Петровић“, 
Сарајево 

 децембар 2011. 

23.самостална изложба слика  Вестибил Градске куће, Суботица  април 2013. 

24. самостална изложба слика Галерија Отвореног универзитета 
„Вељко Влаховић“, Суботица 

 април 2013. 

25.Анале цртежа БиХ  Мостар „Гранд приx“, Центар за 
културу, Мостар  

 октобар 2013. 

26.Ревијална изложба  „Collegium Artisticum“, Сарајево  новембар 2013. 

27.Ревијална изложба „Collegium Artisticum“, Сарајево  новембар 2014. 

28. колективна ликовна изложба 
Малог формата 
  

 Галерија „Роман Петровић“, 
Сарајево 

 опремљено за децембар 
2014. 

29.Анале цртежа БиХ Мостар „Гранд приx“, Центар за 
културу, Мостар 

мај 2015. 

30. Ревијална изложба „Collegium Artisticum“, Сарајево  новембар 2015. 

31.Ревијална 6-априлска 
изложба 

„Collegium Artisticum“, Сарајево април 2016. 

32. Колективна изложба слика и 
рукотворина чланова колектива, 
под називом „Путокази“ 

Атријум ОШ „Мајшански пут“, 
Суботица 

мај 2016. 

33. Колективна изложба слика и 
рукотворина чланова колектива, 
под називом „Путокази“ 

Атријум ОШ „Мајшански пут“, 
Суботица 

мај 2017. 

34. Колективна изложба слика и Атријум ОШ „Мајшански пут“, јун 2018. 



рукотворина чланова колектива, 
под називом „Путокази“ 

Суботица 

35. Колективна ликовна изложба 
ликовних уметника  

Галерија Отвореног универзитета 
Д.О.О. Суботица 

од 14.-22.јула 2018. 

36. Колективна изложба слика 
настала на међународној 
ликовној колонији, у 
организацији CroArt 

Летња тераса на Палићу   од 20.-26.августа 2018. 

37. Колективна изложба слика 
настала на међународној 
ликовној колонији 
градишћанских хрвата у Угарској  

Дом културе градишћанских 
хрвата у Присики. Р Мађарска 

од 18.-21.октобра 2018. 

38. Колективна изложба слика 
настала на ликовној колонији 
„Stipan Šabić“  

Дом културе у Станишићу, 
општина Сомбор 

од 8.децембра2018. 

39. Колективна изложба слика 
настала на ликовној колонији 
„Сликом до пријатељства“ 

Заједница хрвата у Румунској, 
Карашево. Р Румунија 

 октобар 2018. 

40. Колективна изложба слика 
настала на ликовној колонији 
„Panon-Dušnok“ у Мађарској 

У галеријском простору ликовног 
удружења „Hub-Art“ из Душнока, 
Р Мађарска 

април 2019. 

41. Колективна изложба слика 
настала на ликовној колонији 
„Panon- Belišće“ 

У галеријском простору ликовног 
удружења „Panon-Belišće“ из 
Белишћа. Р Хрватска 

мај 2019. 

42. Колективна изложба слика 
настала на ликовној колонији 
„Panon- Subotica“ 

У галеријском простору ликовног 
удружења CroArt из Суботице 

јун 2019. 

43. Колективна изложба слика 
настала на ликовној колонији 
„Vizitorski centar-Ludaš“ 

У просторијама јавног предузећа 
„Palić-Ludaš“ 

септембар 2019. 

44. Колективна изложба слика 
настала на ликовној колонији 
хрватског културног друштва 
„Šid“ 

У просторијама хрватског 
културног друштва „Šid“ из Шида 

септембар 2019. 

45. Колективна изложба слика 
настала на ликовној колонији 
хрватско културно просветне 
заједнице „Šokadija“ 

У просторијама хрватско културно 
просветне заједнице „Šokadija“из 
Сонте 

октобар 2019. 

46. Колективна изложба слика 
настала на ликовној колонији 
„Stipan Šabić“ 

Дом културе у Станишићу, 
општина Сомбор 

новембар 2019. 

  

 

 
 

 



 
 
 
 
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. „Сикстинска капела“, проф. 
др Зоја Финци 

 Сарајево, библиотека АЛУ               1991. година 

2. „Знаковни симболизам кроз 
анализу конкретног ликовног 
дјела“, проф. др Садудин 
Мусабеговић 

Сарајево, библиотека АЛУ             2002. година 

3. „Боја као експресивни агенс 
у сликарству“, проф. др 
Садудин Мусабеговић 

Сарајево, библиотека АЛУ             2006. година 

4. Предговор у каталогу с 
уметничке колоније CroArt 
„Stipan Šabić“ 

CIP Kаталогизација и 
публикација Библиотека 
Матице српске, Нови Сад 061-
2-73777(497.113 
Суботица)“2018“(083.824) 
ISBN 978-86-89083-12-5 

             2018.година 

 

 ● Награде и признања за уметнички / стручно уметнички / научни / педагошки рад 

 
Награда / признања Где и  када су добијени 

1. лик. конкурси „Мој град Суботица“, „Птица 
Фених“, „Пегаз“, републичка смотра ликовног 
стваралаштва 

 2011-2012. Градска управа СУБНОР-а Суботица на 
Отвореном факултету „Вељко Влаховић“, Аеро- 
клуб „Иван Сарић“, Суботица на Биковачком 
аеродрому 

2. међународно признање за учешће на 
ликовном конкурсу дечијих радова  
 

  август 2011., Токио, Јапан 

3. међународно признање за учешће на 
ликовном конкурсу дечијих радова  
 

  децембар 2011. Немачка 

 4. „Ширење свести о екологији“  фебруар 2012., Покрајински Завод, Нови Сад 



5. колективна 6-априлска  изложба у градској 
галерији Collegium Artisticum  

новембар 2007-2012, Сарајево, БиХ 

6.ревијална изложба поводом Дана 
Државности БиХ у градској галерији Collegium 
Artisticum  

децембар 2007-2012, Сарајево, БиХ 

7.анале цртежа Мостар- мали формат у Центру 
за Културу,   
 

 јул 2010-2011, Мостар, БиХ 

8.интернационална изложба минијатура    
 

октобар 2011. Тузла, БиХ 

9.међународна изложба стваралаца дјеце новембар 2013. Скопље, Македонија 

10.XIVмеђународно такмичење дечјих цртежа јануар 2015. Јапан 

11.међународно признање на изложби дечјих 
цртежа “Дунав, ријека, фантазија“ 

фебруар 2015. ИСЕРЛОХН, Илок, Р.Хрватска 

12.међународно признање на изложби дечјих 
цртежа „Увек зелено, увек плаво“ 

април 2015. Торун, Пољска 

13. међународно признање на изложби дечјих 
цртежа „Мали Битољски Монмартр“ 

 јун 2015. Битољ, Р Македонија 

14. међународно признање на изложби дечјих 
цртежа Јапан 

 септембар 2017. 

15. међународно признање на изложби дечјих 
цртежа „Богатство различитости“, ОШ „Матија 
Губец“, Доњи Таванкут 

април 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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; 

 

Учешће и руковођење  уметничким пројектима 

назив пројекта: „Путокази“- у оквиру развојног плана школе 



финансиран (од кога): Градска управа Суботица 

врста пројекта: дечје ликовно стваралаштво 

период: 12.07.2012. 
руководилац: Момчило Грковић наставник техничког 

назив пројекта: Хуманитарна акција, ликовна радионица „Од срца срцу“ 

Помоћ Алекси и другарима 

финансиран (од кога): Градска управа Суботица 

врста пројекта: дечје ликовно стваралаштво 

период: 21.12.2013. 

руководилац: Инес, вођа балетског студија 

назив пројекта: Пројекат „Бесплатни загрљај“ 

финансиран (од кога): Суботица, ОШ “Мајшански пут“ 

врста пројекта: интелектуално- истраживачко- креативна радионица 

период: фебруар 2014.,  октобар 2015. 

руководилац: Бојан Чутура педагог 

назив пројекта: Изложба плаката „Стоп агресији“ 

финансиран (од кога): Суботица, ОШ “Мајшански пут“ 

врста пројекта: дечје ликовно стваралаштво 

период: мај 2014. 

руководилац: Силвија Чоноди наставник хемије 

назив пројекта: „Путокази“- у оквиру развојног плана школе 

финансиран (од кога): Суботица, ОШ “Мајшански пут“ 

врста пројекта: дечје ликовно стваралаштво 

период: мај 2014. 

руководилац: Силвија Чоноди наставник хемије 

назив пројекта: „Путокази“- у оквиру развојног плана школе 

финансиран (од кога): Суботица, ОШ “Мајшански пут“ 

врста пројекта: дечје ликовно стваралаштво 

период: мај 2015. 

руководилац: Момчило Грковић наставник техничког 

назив пројекта: „Путокази“- у оквиру развојног плана школе 

финансиран (од кога): Суботица, ОШ “Мајшански пут“ 

врста пројекта: дечје ликовно стваралаштво 

период: мај 2016. 

руководилац: Момчило Грковић наставник техничког 

назив пројекта: „Путокази“- у оквиру развојног плана школе 

финансиран (од кога): Суботица, ОШ “Мајшански пут“ 

врста пројекта: дечје ликовно стваралаштво 

период: мај 2017. 

руководилац: Момчило Грковић наставник техничког 

назив пројекта: „Путокази“- у оквиру развојног плана школе 

финансиран (од кога): Суботица, ОШ “Мајшански пут“ 

врста пројекта: дечје ликовно стваралаштво 

период: јун 2018. 

руководилац: Момчило Грковић наставник техничког 



 

        ●    ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе       

              (учешће у раду стручних и управљачких тела факултета и универзитета). 

 

 

 

 

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.        УЛУ- БиХ                    Сарајево, БиХ                      Децембар 2005. 

2.     Студентски центар                    Суботица                      јул 2002. 

3.      CroArt                    Суботица                      децембар 2017. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

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 

 

Лариса Ђурић је навела да је била самостални педагошки сарадник са студентима друге године 

студија на Високој струковној школи за образовање васпитача и тренера у Суботици (три часа 

недељно), под менторством професора Саве Халугина, од јануара до јуна 2010.  

Такође помиње се и менторски рад на наставничком смеру Алу Сарајево са кандидаткињом 

Кахриман Селмом (ментор Лариса Ђурић, наставнички смер,  АЛУ БИХ, Сарајево, 2007) 

 

 

 

 

 

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. 

 

Лариса Ђурић, по професији наставник ликовне културе у основној школи, као завршени студент 

Академије умјетности у Сарајеву и доктор ликовних уметности са Универзитета Мегатренд, те члан 

удружења ликовних уметности БиХ је на конкурс за асистента поднела на увид потребну 

документацију и радове. У питању су слике мањих формата са мотивима планинског пејзажа, 

језерског пејзажа са лабудовима и портета, а на цртежима рађених махом пастелом и сувим кредама 

преовладавају мотиви пејзажа, портрета и мртвих природа. 

По начину рада, кадрирању, врло формалном начину сликања, те одабиру мотива може се 

закључити да је ауторка за неке своје радове имала фото предлошке којима се руководила. То само 

по себи не представља ни предност нити ману, али у питању је избор допадљивих, живописних 

мотива, а сликаркина амбиција је била да се постигне сличност са призором на фотографији. Ово 

формалистичко и доследно спровођење једног визуелног предлошка у готовом стању би имало 

неког смисла да је у питању виртуозност реализације попут хипер-реализма која увлачи посматрача 

у свој амбивалентни свет „више реалног од саме стварности“, где се поетика рађа кроз пиктуралну 

материју убедљиву, опчињавајућу и супериорнију у односу на фотографију.   



Такође, жанровски и тематски избор би могао да буде веома контроверзан и критички убојит да је 

концепт усмерен на апострофирање свуда присутног кича као начина живота, понашања, 

вредновања  али и начина гледања, заправо производа и културолошког обрасца савременог доба 

пар екселанс. 

Питање је колико су ове претпоставке, толико актуелне за данашње стваралаштво, и видљиве код 

великог броја уметника који критички истражују у ликовним уметностима идентитет епохе у којој 

живе и раде, заиста присутне као део концепта и свесне намере код кандидаткиње, а колико су 

исходиште једног одређеног укуса.  

Код цртежа сувим пастелом, од којих су неки настали директном опсервацијом, а неки као и слике 

рађени по фотографијама, пропуштена је можда прилика да се прикаже сва податност ове технике 

кроз  наизменично „филовање“ слојева потезима и тиме постигне додатна вибрантност и богатсво 

материје и колоризма. 

Лариса Ђурић је од 2002. када је дипломирала на АЛУ Сарајево до сада имала  пет самосталних 

изложби (Сарајево, Суботица) и неколико десетина групних излагања, већином у Суботици, 

Палићу, Сомбору, Сарајеву,Мостару, Тузли те другим местима у БиХ, Мађарској, Румунији, 

Хрватској. 

 

 

 

 

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. 

 

Лариса Ђурић је навела следеће референце за свој стручно-професионални допринос: 

1) Проф др Зоја Финци „Сикстинска капела“, библиотека АЛУ Сарајево, 1991 

2) „Знаковни симболизам кроз анализу конкретног умјетничког дијела“, проф др Садудин 

Мусабеговић, библиотека АЛУ Сарајево, 2002 

3) „Боја као експресивни агенс у сликарству“ проф др Садудин Мусабеговић, библиотека 

АЛУ Сарајево, 2006 

4) Предговор  у каталогу уметничке колоније КроАрт, „Стипан Шибић“, 2018 

 

Кандидаткиња није тачно навела у чему се састојао овај вид доприноса, нити је поткрепила 

материјалним доказима, па комисија не може да претпостави који вид колаборације по среди са 

наведеним ауторима или организацијама (осим за последњу ставку) 

Што се тиче награда за уметнички и стручно-уметнички рад, кандидаткиња је навела похвале на 

међународним ликовним конкурсима дечијих радова и неколико сопствених учешћа у ликовним 

смотрама укупно 15( у прилогу образац 2). 

 

 

 



 

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). 

Као свој допринос академској заједници и учешћа у уметничким пројектима, Лариса Ђурић је 

навела развојне планове школе, учешћа у пројектима дечијег стваралаштва, ликовним 

радионицама, те хуманитарним акцијама, што се у неком ширем смислу може узети у обзир као  

лепа и веома драгоцена ваншколска активност педагога. Укупан број ових референци је  девет. 

 

 

 

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. 

 

Кандидаткиња наводи три референце за своју сарадњу са другим институцијама културе и 

уметности у земљи и иностранству: УЛУ БиХ (Сарајево2005) , Студентски центар (Суботица 

2002) и КроАрт (Суботица 2017) 

 

 

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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