


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  САЊА ЦРЊАНСКИ 

Место и датум рођењa  Београд, 07.05.1980 

Адреса  Димитрија Туцовића 162 

Телефон  063 335 110 

E-mail адреса  sanja.crnjanski.art@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности – Универзитет уметности у 
Београду (2002-2008) 

Мастер  

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Трећа година докторских уметничких студија, Факултет 
ликовних уметности 

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 

 
  
 
 

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. Дизајнер  SANJA DESIGN doo  01.01.2008- 31.05.2016  

2.Административни послови  VALENTE doo  01.04.2016-15.10.2019  

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. Самостална изложба „Слике 
и цртежи“ 

Ликовна галерија Задужбине 
Илије М. Коларца у Београду 

 2018. год 

2. Самостална изложба „Слике 
и акварели“ 

Ликовна галерија Задужбине 
Илије М. Коларца у Београду 

 2012. год 

3. Групна изложба  Градска галерија“Мостови 
Балкана“ у Крагујевцу 

 2018. год 

4. Групна изложба „Салон у 
октобру“ 

 Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“ у Београду 

 2017. год 

5. Групна изложба „30. 
Чукарички ликовни салон” 

Галерија ‘73 у Београду  2017. год 

6. Групна изложба „Медведи у 
част пролећа“ (слика „Jeдног 
леденог дана“) 

Културни центар Пароброд у 
Београду 

 2013. год 

7. Групна изложба „Изложба 
сликара Србије“ (слика 
„Растанак“) 

Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“ у Београду 

 2012. год 

8. Групна изложба „Изложба 
цртежа“ (цртеж „I know you, I 
met with you once upon a 
dream“) 

Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“ у Београду 

2010. год 

9. Групна изложба „Пролећна 
изложба“ (слика „Шума“) 

 Уметнички павиљон 
„ЦвијетаЗузорић“ у Београду 

2010. год 

10. Групна изложба „Јесења 
изложба“ (слика „Мислим да 
сам се заљубио“) 

 Уметнички павиљон 
„ЦвијетаЗузорић“ у Београду 

2010. год 

11. Групна изложба „Пролећна 
изложба“ (слика „Рођенданска 
слика“). 

 Уметнички павиљон 
„ЦвијетаЗузорић“ у Београду 

2009. год 

12. Групна изложба „Изложба 
нових чланова УЛУС-а“ 

 Уметнички павиљон 
„ЦвијетаЗузорић“ у Београду 

2009. год 

13. Групна изложба „Изложба 
радова студената Факултета 
ликовних уметности“ (слика 

Француски културни центар, 
Београд, изложба гостовала и у 
Софији (Бугарска) 

 2007. год 



„Одмор“) 

 14. Изложба радова 
награђених студената за 
школску 2005/2006. годину 
(слика „Рођенданска слика“)  

Галерија Факултета ликовних 
уметности 

 2006. год 

15. Изложба цртежа студената 
ФЛУ (цртеж „У мору“) 

Галерија Дома омладине 
Београд 

2006. год 

16. Изложба цртежа студената 
Факултета ликовних уметности 
(цртеж „Анђео“) 

Галерија Дома омладине 
Београд 

2005. год 

17. Изложба радова 
награђених студената за 
школску 2003/2004. Годину 
(слика „Одмор“) 

Галерија Факултета ликовних 
уметности 

2004. год 

  

 
 
 
 
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. Друга награда за најбољи 
рад  

Међународно бијеналe 
уметности радова на папиру 
и од папира - АРТиЈА, 
Крагујевац 

 2018. год 

2. Годишња награда за 
изложбу „Слике и акварели“ 

Ликовна галерија Задужбине 
Илије М.Коларца, Београд 

2012. год 

3. Награда за сликарство 
„Риста и Бета Вукановић, 
сликари“ 

Факултет ликовних 
уметности у Београду 

2006. год 

4. Награда за најбољи цртеж 
на II години студија 

Факултет ликовних 
уметности у Београду 

2004. год 

5. Награда публике за 
коауторски рад „Сјајно“ 

Сајам кратке електронске 
форме - КЕФ 

2003. год 

 
 



 

  

 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). 

• Учесник треће ликовне колоније у Петровцу на Млави у организацији Завичајног 
музеја и уз подршку Министарства за културу и информисање Репбулике Србије – 
август 2019. године 

• Члан Удружења ликовних уметника Србије (УЛУС) од 2009. године. 
 

 

 
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, до 500 речи по кандидату) 

Пет слика на платну израђених у акрилној техници као и раскошна мапа са цртежима на убедљив начин 
представљају кандидата Сању Црњански чији је рад био веома запажен већ током студија. Оригиналност, 
маштовитост и добра опсервација красе Сању Црњански како у сликама тако и у цртежима. 
Слике су презентоване у дијапазону од фантастичног-„наби“ пејзажа, преко широко рађеног колоплета 
линија плавих и зелених на необичној слици „Фјорд“ са чудним белинама на себи па све до слика које 
можемо назвати мозаици-слагалице-скоро апстрактних грађевина од најситнијих могућих делова који 
суштински чине један многообухватни пејзаж. Интересантан је начин помоћу кога се долази до тог ступња 
„слагалице“-тог својеврсног калеидоскопа. Материјал или елементи овог „сликаног колажа“ пристижу 
управо из света, пре свега цртежа, а онда и слика. Сања Црњански те сасвим истините елементе као што су 
кућа, играчке или кров, убацује или боље рећи, оставља као реликте фигуралног начина изражавања у овом 
необичном апстрактном - лирском пејзажу. Брижљиво исликавајући сваки сантиметар, уситњени елементи 
често су доведени до знака. Нарочито у чисто линеарним цртежима где практично долази до, условно 
речено, геометријске апстракције која је подједнако узбудљива као и фигуралне слике. 
Цртачки сегмент, који по природи ствари чини основу целокупног рада презентован је у пуној мери. 
Различити формати, теме, технике, и скице и студије. Заступљени су: туш-перо, оловка, дрвене бојице, 
комбинована техника али акварел као најзахтевнији и данас веома ретко извођен. Пејзажи, тегле са цвећем, 
ананаси, куће, фигуре, портрети. Рађени по природи или не, они такође најзад завршавају као сасвим ситни 
детаљи у многобројним „калеидоскопима“. 
Сви ови радови се у својим контрастима допуњују и чине моћан израз дајући један фантасмагорични свет 
који је дубоко утемењен у животу. Наизглед ненаметњив и тих, овај је свет врло одлучан, будући да је 
базиран у раду по природи. Уз све то, овај аутор бави се кратком електронском формом и дизајном. Опус 
Сање Црњански одликује ширина и изузетно висок квалитет, и што је врло важно присуство отворености за 
даљу надградњу. Поред свега изреченог о стручном раду, важно је рећи да Сања Црњански поседује 
истанчан смисао за друштвену комуникацију, те би тако Факултет, у овој личности имамо заиста драгоценог 
сарадника. 

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. 
До сада Сања Црњански је имала две самосталне изложбе слика, акварела и цртежа, и то 2012. и 2018. 
године у Ликовној галерији Задужбине Илије Коларца у Београду.  У периоду од 2004. до 2018. године је 
учествовала на 15 групних изложби.  
Члан је УЛУС-а од 2009. године.  
Добитница је пет награда: на међународном бијеналу уметности радова на папиру и од папира – АРТ и ја 
(2018), годишње награде за изложбу у Ликовној галерији Задужбине Илије Коларца (2012), награде за 
сликарство „Риста и Бета Вукановић, сликари“ (2006), награде за најбољи цртеж на другој години студија 
(2004) и награде публике за коауторски рад „Сјајно“ на Сајму кратке електронске форме. 

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). 

Сања Црњански је била учесник је треће ликовне колоније у Петровцу на Млави у организацији 

Завичајног музеја и уз подршку Министарства за културу и информисање Републике Србије, у августу 

2019. године. 

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.  
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