


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава кандидат)  
 
 
Име презиме  Алина Гадомски Тодоровић 

Место и датум рођењa  Београд, 15.10.1975. 

Адреса  Вишеградска 3, Београд 

Телефон  063/862 37 31 

E-mail адреса  alinagt@gmail.com 

  
 
 
 
2. Подаци о школовању 
  
Основне студије  Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности, Београд 

1993. - 1998. 
Мастер  

Специјализација   

Магистратура  Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности, Београд 
1998. - 2008. 

Докторат  Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности, Београд 
2018. -  

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици  Италијански и енглески говори течно и пише одлично, пољски 
и француски говори и пише на основном нивоу 

 
 
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. Самостални уметник 
сликар 

 Удружење ликовних уметника Србије, 
Београд 

 од 2000. до данас 

2. Хонорарни преводилац и 
приватни наставник 
италијанског језика 

 приватна пракса, Београд  од 2010. до данас 

3. Наставник италијанског 
језика 

„Рестарт , Европски покрет за едукацију“, 
Београд 

 2019. 

4. Водитељ Креативних 
радионица „Суботом за 
најмлађе“  

 Инфо центар Европске уније (EUIC) 
Београд 

 од 2018. до данас 

5. Волонтер – наставник 
енглеског језика, рад са 
децом школског узраста  

 Savvy, школа страног језика, Београд  2018. 

6. Организатор и водитељ 
“Дечијих ликовних 
радионица” 

 Културни Центар, Кућа краља Петра I, 
Београд 

 2014. 

7. Преводилац видео и 
усмене презентације 
Монини маслинових уља  

 Компанија Тактик д.о.о., Хотел Хајат, 
Београд 

 2013. 

8. Један од оснивача, члан 
организационог одбора и 
водитељ „УЛУС-ових 
ликовних радионица“ 

 Удружење ликовних уметника Србије, 
Београд 

 2013. 



9. Уметник сарадник 
„Дечијих ликовних 
радионица“ 

 Француски институт за културу, Београд  2013. - 2016. 

10. Један од организатора 
хуманитарне аукције 
уметнички урађених 
ускршњих јаја "Стварајте, 
дарујте - УЛУС за Тијанино 
срце", галерија УЛУС  

 Удружење ликовних ументика Србије, 
Београд 

 2013. 

11. Стручни сарадник у раду 
са децом предшколског и 
школског узраста 

 Ликовни Атеље Арлес, Београд  2004. - 2011. 

12. Декоратер ентеријера и 
дечији васпитач у области 
ликовног изражавања  

 приватни ангажман, Лондон, Велика 
Британија 

 2000. 

13. Преводилац италијанских 
веб сајтова 

  МТС (музчка телевизија), Београд  1999. 

14. Преводилац делегације 
града Венеције у посети 
добре воље Београду и 
београдском 
градоначелнику  током 
бомбардовања 

 приватни ангажман, Београд  1999. 

15. Сарадник и преводилац 
италијанског и енглеског 
језика италијанском 
сценографу Лућану Калосу , 
филм “Заборављени”, 
режисер: Пјеро Ливи 

 „Филм 87“ Предузеће за производњу 
филма, спољну и унутрашњу трговину, 
услуге, заступање и посредовање д.о.о., 
Београд 

 1998. 

16. Волонтер приправник у 
златарској радионици 
Јоахим Сокулски (Joachim 
Sokólski Złotnictwo) 

 Варшава, Пољска  1995. 

  
 
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. Међународна групна 
изложба „III Ликовни сусрети 
у Кући краља Петра I, 2019.“, 

 Културни центар Кућа краља Петра I, Београд  2019. 

2. "Оптика у уметности, 
контроверзна тема", 
рецензија књиге Дејвида 
Хокнија “Тајно знање” (David 
Hockney, Secret Knowledge: 
Rediscovering the Lost 
Techniques of the Old Masters) 

Летопис Матице Српске  
http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_
504_1/09%20Todorovic.pdf 
 

 Јулско-
августовско 
издање 2019.  

3. Изложба сликарске секције 
УЛУС-а 

 Павиљон Цвијета Зузорић, Београд  2019. 

4. Следећих 100 година УЛУС-
а у обновљеном Павиљону 
Цвијета Зузорић 

 Павиљон Цвијета Зузорић, Београд  2019. 

5. XIX Крајишки ликовни 
салон 

 Галерија музеја железнице Србије, Београд; 
Народна библиотека Вук Караџић, Крагујевац 

 2018. 
 

6. „Ликовни сусрети у Кући 
краља Петра I, 2018.“ 

 Културни центар Кућа краља Петра I, Београд  2018. 

7. Ликовни сусрети у Кући 
краља Петра I“ 

 Културни центар Кућа краља Петра I, Београд  2017. 

8. XVIII Крајишки ликовни 
салон 

 Галерија музеја железнице Србије, Београд; 
Народна Библиотека - Вук Караџић, 
Крагујевац 

 2017. 

9. Самостална изложба слика  Мала Галерија УЛУА, Аранђеловац  2017. 

10. Изложба Друштва 
ликовних уметника Србије 

 НЛБ Галерија, Скопље, Македонија  2017. 

11. Самостална изложба  Мали ликовни салон Народног музеја 
Крагујевац, Крагујевац 

 2017. 

12. Пролећна изложба  Павиљон Цвијета Зузорић, Београд  2017. 

13. Самостална изложба  Уметнички центар Универзитетске 
библиотеке „Светозар Марковић“, Београд 

 2016. 

14. Самостална изложба  Галерија савремене ликовне уметности Ниш, 
Салон 77, Ниш 

 2016. 

 15. „Изложба уметника 
генерације 1993/98, на 
Факултету ликовних 
уметности у Београду и 
пријатеља“ 

 Мали ликовни салон Народног музеја 
Крагујевац, Крагујевац 

 2016. 

16. XIV Међународна изложба 
„Жене сликари 2016.“, 

Галерија Центара за културу Мајданпек, 
Мајданпек 

2016. 

17.Новогодишња продајна 
изложба Удружења ликовних 

Павиљон Цвијета Зузорић, Београд 2016.18. 

http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_504_1/09%20Todorovic.pdf
http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_504_1/09%20Todorovic.pdf


уметника Србије 

19. „Уметници и сапутници“ – 
Изложба генерације 
студената 1993/98, на 
Факултету ликовних 
уметности у Београду 

Културни Центар Кућа краља Петра I, Београд 2015. 

20. Изложба ”Хуан Рулфо у 
књигама уметника” 
Пергамент Концертина, 
Ауторски пројекат Лепосаве 
Милошевић Сибиновић Лепе 

Ликовна Галерија, Горњи Милановац;. 
Кућа Ђуре Јакшића, Београд;  
Галерија Универзитета – Универзитетска 
библиотека „Никола Тесла“, Факултет 
уметности у Нишу, Ниш; 
Градска Галерија Краљево; 
Хол Дома културе, Чачак; 
Мекиско Сити, Мексико; 
Пебло, Мексико; 
Оахака, Мексико; 
Тласкала, Мексико 

2015. 

21. Самостална изложба 
„Цветови“ 

Центар за културу Гроцка, Гроцка 2015. 

22. Уметници и њихови 
професори (студенти 
генерације 1993/98. године 
Факултета ликовних 
уметности, Београд) 

Културни Центар Кућа краља Петра I, Београд 2014. 

23. XII Међународни Бијенале 
уметности минијатуре 

Модерна галерија, Културни центар Горњи 
Милановац, Горњи Милановац 

2014. 

24.  7. ЕX-YУ Конкурс за 
графику на тему „Путокази“ 

Галерија СКЦ, Нови Београд 2013. 

25. XI Међународна изложба 
“Жене сликари 2013” 

Галерија Центра за културу Мајданпек, 
Мајданпек 

2013. 

26. Serbisk Grafik Attack Уметнички клуб у Худинге, Штокхолм, 
Шведска 

2012. 

27. Изложба сликара Србије Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић", 
Београд 

2012. 

28 Јесења изложба. Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић”, 
Београд 

2012. 

29. XI Међународни Бијенале 
уметности минијатуре 

Културни центар Горњи Милановац, Модерна 
галерија, Горњи Милановац 

2012. 

30. Пролећна изложба Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић”, 
Београд 

2012. 

31. XXVIII Октобарски ликовни 
салон - I Бијенале ликовних 
уметности 

Галерија центра за културу, Ковин 2011. 

32. IX Међународна изложба Галерија Центра за културу Мајданпек 2011. 



“Жене сликари 2011” 

33. XXVII Октобарски Салон у 
Ковину 

Галерија Центра за културу, Ковин 2009. 

34. Пролећна изложба Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд 2009. 

35. 10 Година после - изложба 
генерације 1993/98 

Галерија ФЛУ, Београд 2008. 

36. XXVI Октобарски Салон у 
Ковину 

Галерија Центра за културу, Ковин 2008. 

   
37. Самостална изложба Галерија Стара Капетанија, Земун, Београд 2008. 

38. Магистарска изложба Галерија факултета ликовних уметности, 
Београд 

2008. 

39. XXVI Изложба цртежа 
“Београд 2004” 

Народни универзитет браћа Стаменковић, 
Београд 

2004. 

40. Challenge the nail 
exhibition – art in modern 
Britain 

Salon des Arts, Лондон, Велика Британија 2002. 

41. Ауторска изложба 
Југословенског цртежа 

Градска галерија, Пожега 2001. 

42. XIX Октобарски Салон у 
Ковину 

Галерија центра за културу, Ковин 2001. 

43. Изложба сликара пољског 
порекла који живе и раде у 
Југославији 

Галерија „Гласа јавности“, Београд 2001. 

44. XVIII Октобарски Салон у 
Ковину 

Галерија Центра за културу, Ковин 2000. 

45. Самостална изложба Галерија Српска Кућа, Пожаревац 2000. 

46. XVII Октобарски Салон у 
Ковину 

Галерија Центра за културу, Ковин 1999. 

47. XVI Октобарски Салон у 
Ковину 

Галерија Центра за културу, Ковин 1998. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. Koaутор, koорганизатор и 
графички дизајнер 
међународне групне изложбе 
“III Ликовни сусрети у Кући 
краља Петра I“ 

 Културни центар „Кућа 
краља Петра I“, Београд 

2019. 

2. Koaутор, koорганизатор и 
графички дизајнер 
међународне групне изложбе 
“Ликовни сусрети у Кући 
краља Петра I, 2018.“ 

Културни центар „Кућа 
краља Петра I“, Београд 

2018. 

3. Koaутор, koорганизатор и 
графички дизајнер 
међународне групне изложбе 
“Ликовни сусрети у Кући 
краља Петра I“ 

Културни центар „Кућа 
краља Петра I“, Београд 

2017. 

4. Koaутор и koорганизатор 
“Изложбе уметника 
генерације студената 1993-98. 
год. Факултета ликовних 
уметности у Београду и 
пријатеља“ 

 Мали ликовни салон 
Народног музеја Крагујевац, 
Крагујевац 

2016. 

5. Koaутор и koорганизатор 
изложбе „Уметници и 
сапутници“- изложба 
генерације студената 1993-98. 
Факултета ликовних 
уметности у Београду 

Културни центар „Кућа 
краља Петра I“, Београд 

2015. 

6. Koaутор и koорганизатор 
изложбе „Уметници и њихови 
професори“ - изложба 
генерације студената 1993-98. 
на Факултету ликовних 
уметности у Београду 

Културни центар „Кућа 
краља Петра I“, Београд 

2014. 



7. Добитница похвале за 
сликарство 2000 год. XVII 
Октобарски Салон 

Галерија Центра за културу, 
Ковин 

2000. 

  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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.

Алина Гадомски Тодоровић је по документацији остварила укупно четрдесет седам
изложби од 1998. године до данас. У оквиру своје излагачке делатности ауторка наводи и
осам самосталних изложби од 2000 до 2017. године.

Радови Алине Гадомски Тодоровић, поднети на овај конкурс, припадају класичном
сликарском медију. И њен претходни стваралачки период карактеристичан је по мотиву
сликања изабраних предмета. Углавном је композиција бивала састављена од крупног
кадра главног предмета, насупрот позадинског решења. Такође, за ауторку је веома
значајно рафинирано наношење боје, која по правилу и својим хроматским вредностима и
својом тактилношћу истиче одлике бираног предмета. Структура слике је истовремено и
мирна и немирна у свом ритму и у потпуности је у функцији предмета који прелази у
сликарску чињеницу. На неким местима се појављује и гушћи нанос боје, који одређеним
сегментима доноси извесан вид драматике призора. Колорит је топао, али са присуством
хладних тонова који обликују комплементарни сусрет ликовних елемената на слици.
Платно са мотивом осушених паприка говори о наведеном поступку градње површине
слике. Сукоб структура на главном мотиву сасушеног тамно-црвеног плода асоцира најпре
на сам предмет, јер је видљив по свом облику, али осећа се и одређено препуштање самој
боји и пажљивом наношењу које повећава тензију призора. Понекад су радови решавани
без тако густо третираног процеса сликања, већ је нпр. мотив шкољке урађен са мањом
густиног намаза, да би се истакла глатка и сјајна форма изабраног облика.

Следећи сегмент рада Алине Гадомски Тодоровић огледа се у излету ка слици-
објекту, где се појављује предмет-палета као носилац сликарског решавања основне идеје.
На овим радовима, који напуштају четвороугли носилац платна, појављују се мотиви ока,



уста или других облика који праве искорак међу сликама посвећеним искључиво
непосредно виђеним предметима. Постоји и концепт монохромне плаве површине платна,
на које ауторка ређа апликације делова лица који су сликани на већ утврђени начин,
типичан и за остале, раније радове.
Поред показаних начина промишљања слике, Алина Гадомски Тодоровић се бави и
цртежом као засебном дисциплином. Потези су једноставни, изведени оловком и делују
као припрема или разрада за идеју слике, можда и као рефлекс на оно што је већ урађено.
У конкурсној документацији је видљиво неколико различитих приступа цртежу, тим пре што
се ауторка определила да покаже неке радове који су на нивоу скице или забелешке и то
из различитих периода њених радних активности. Цртежи су у односу на слике прилично
поједностављени, док је слика у својим наведеним варијантама, рекло би се, главни и
најбитнији циљ за Алину Гадомски Тодоровић. Слике предмета су можда и најбогатије у
ликовном смислу, док је варијанта са изласком слике из класичног оквира покушај ауторке
да прошири свој начин размишљања и будућег рада.

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.

У документацији за избор наведено је и седам референци где је Алина Гадомски
Тодоровић, коаутор, коорганизатор и графички дизајнер у Културном центру “Кућа краља
Петра Првог” у Београду и Малом ликовном салону Народног музеја у Крагујевцу у
периоду од 2014. до 2019. године.

Такође је наведено да је ауторка добитница Похвале ѕа сликарство на 17. Октобарском
салону, у Културном центру у Ковину, 2000. године

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.

У оквиру предате документације Алина Гадомски Тодоровић наводи шеснаест ставки
које показују њен рад у различитим институцијама од 1995. године до данас, а рад је
везан и за преводилачке и организационе послове, вођење ликовних радионица,
предавања италијанског језика, па до стручне сарадње у настави за децу предшколског
узраста

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 Асистента на Факултету ликовних уметности за предмете Сликање и
Цртање из области Ликовних уметности ужа област Сликарство, објављен у часопису
“Послови” 15. jaнуара 2020, пријавила су се четири кандидата и то: Ђурђа Сивачки,
Алина Гадомски Тодоровић, Уна Кнежевић и Душан Стипић Dudwarszky.
Сви кандидати испуњавају формалне услове конкурса.
Комисија за писање извештаја у складу са правилима прегледала је документацију и
радове кандидата и формирала извештај о избору одређеног кандидата.

На основу прописаних формалних референци које су размотрене код свих кандидата
Комисија констатује да је конкурс у потпуности успео и да је у складу са основним
захтевима.
Обзиром да је конкурс отворен за једно радно место, Комисија је опредељена за
поновни избор у звање асистента кандидаткиње Ђурђе Сивачки.
Кандидаткиња је остварила шест самосталних изложби (три самосталне изложбе у
претходном изборном периоду од три године), као и петнаест колективних изложби у
јавним установама одговарајућег профила као обавезни елемент. Поред уметничког
рада који је више пута награђиван од стране различитих жирија, Ђурђа Сивачки поседује
испуњене обавезне елементе за избор кроз педагошко искуство у раду са студентима у
сликарским класама на месту асистента, што је вредновано високим оценама (5, 4,7, 4 и
5) на евалуацијама од треће године основних академских студија, до мастер студија.
Имајући у виду радове и референце, испуњеност обавезних и изборних елемената, као и
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