


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Уна Кнежевић 

Место и датум рођењa  Београд, Србија. 05.04.1990. 

Адреса  Тадеуша Кошћушка 38 

Телефон  065 23 54 269 

E-mail адреса  una90bg@hotmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности, Београд 

Мастер Факултет ликовних уметности, Београд 

Специјализација  - 

Магистратура  - 

Докторат  Факултет ликовних уметности, Београд, тренутно  

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 - 

Страни  језици  Енглески и француски 

 
 
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.     

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 и кустос 

изложбе Expo Trilogy: 

episode 3:  IDENTITY 

 КЦ Магацин, Краљевића 
Марка 6-8, Београд 

Децембар 2019 

2. Аутор и кустос 

изложбе Expo Trilogy: 

Episode 2: SPACE 

 
КЦ Магацин, Краљевића 
Марка 6-8, Београд 

Новембар 2019 

3. Аутор и кустос 

изложбе Expo Trilogy 

- Episode 1: TIME, 

 

КЦ Магацин, Краљевића 
Марка 6-8, Београд 

Октобар 2019 
 
 
 
 

4. „Ходање по 

месечини / WALKING 

UNDER THE 

MOONLIGHT“, 

интерактивна 

изложба, 

Скандинавски 

павиљон, Зграда 

Факултета ликовних 

уметности, Београд 

 

5. „5 ИЗ 6“, прва 

самоиницијативна 

студентска изложба   

 

Скандинавски 

павиљон, Зграда 

Факултета ликовних 

уметности, Београд 

 

 
 
 
 
 
 
 
Галерији Факултета 

Ликовних уметности, 

Београд 

 

Април 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фебруар 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; 



• 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.

Уна Кнежевић је реализовала две самосталне изложбе:
- „Род“ (Културни центар Рибница, Краљево, 2017.)
- „SELFFRAGMENT“ (Галерија КПЦ, Нова Пазова, 2015.),

и учествовала на 25 групних изложби.

Мотиви на серији од пет слика Уне Кнежевић одишу носталгичном атмосфером минулих
времена, а потичу са фотографија типичних за породичне албуме, највероватније из
детињства сâме уметнице. Она се у свом раду ослања на наслеђе фотореализма и поп-
арта, иако у интерпретацији не тежи хладном, механичком, преписивању и тачности –
акривији (ακριβεια). Напротив, слику оплемењује снагом личног сликарског рукописа и јасно
читљивим потезом, па и намерним остављањем слојева боје која се слива, трагова суве
четке, и слично. У том сликарском постпку Уна Кнежевић је блиска савременим
уметницима, попут Тујманса (Luc Tuymans), који управо слободнијом интерпретацијом
враћају емоционалну димензију механички репродукованој фотографији.
Уметница „глорификује“ фотографије из детињства, нудећи их посматрачу на исти начин
на који су то чинили поп-артисти са предметима масовне потрошње. Њихови мотиви су
прворазредни симболи савременог, потрошачког и капиталистичког друштва, док су Унини,
са друге стране, дубоко интимни.
Уметница се, са једне стране, односи према фотографијама као према документима, или
пронађеним артефактима, који попут живописних фрагмената сведоче о идеализиваној
прошлости. Са друге стране, врло свесно преноси све ликовне квалитете фотографије, као
медијума, који су последица употребе аматерске фото опреме. У рукама укућана полароид



или аутоматски фотоапарат производе фотографије заводљивог шарма због грешка, које
спонтано настају услед лаичког кадрирања и подешавања апаратуре. Упадљиви су
преекспонирани делови, због прејаког блица, или неспретно „исецање“ врха главе, одсјај
блица у пупили ока, који ствара кактеристични црвенкасти тон, и слично. Иако евоцирају
сентименталност бебезбрижног детињства, на сликама је могуће осетити, или макар
наслутити, неки немир. Наговештава га рука која „замахује“ иза насмејаног детета, фино
поигравање са портретима чланова породице – од којих су неки делимично
декомпоновани – лице лутке и лик две, скоро идентичне жене на фотографији на зиду. Све
то отвара питања о намери уметнице да загребе иза појавности ових, свима познатих,
типских идиличних ситуација.
Цртежи (петнаест радова) су тематски разуђенији од серије уља на платну, и на њима се
најбоље осећа истраживачки дух уметнице. Инспирише се, углавном, једноставним
мотивима, какав је нар, али само да би га искористила као полазиште за откривање
скривених унутрашњих динамика материје од које је саткана реалност, али и повратно,
лични духовни свет и подсвест. Некада улази у материју боје коју наноси пастуозније, а
некада поништава цртеж белим наносима боје. Некада, кроз аутоматско цртање, препушта
руку подсвести, а некада су на цртежима доминантни смирени линијски токови, само
местимично прекинути жустрим потезима. На једном месту су цртежи лирски и готово
ефемерни, а на другом је цртеж јак, а форма тврђе заокружена. Све ово наговештава
истраживачке и стваралачке потенцијале кандидаткиње, као и поља инересовања и правце
у којима ће се поетика Уне Кнежевић тек развијати.

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.

Аутор је и кустос изложби:
- „Expo Trilogy: Еpisode 3: IDENTITY“ (КЦ Магацин, Београд, децембар 2019.)
- „Expo Trilogy: Episode 2: SPACE“ (КЦ Магацин, Београд, новембар 2019.)
- „Expo Trilogy: Episode 1: TIME“ (КЦ Магацин, Београд, октобар 2019.).

- „Ходање по месечини / WALKING UNDER THE MOONLIGHT“, интерактивна
изложба, (Скандинавски павиљон, Зграда Факултета ликовних уметности,
Београд, април 2019.)

- „5 ИЗ 6“, прва самоиницијативна студентска изложба
(Галерији Факултета Ликовних уметности, Београд, фебруар 2019.)



- Добитнца је награде за слику малог формата „Љубица Сокић, професор АЛУ“
2017. године, која се додељује на Факултету ликовних уметности у Београду.

Учествовала је на радионицама:
- ArtQuake – International Summer Art School, 19. Летња уметничка школа
Универзитета уметности, Котор, Црна Гора, јул 2019.
- Интердисциплинарна радионица Флу: Балканска - фрагменти једне улице.
Ментор: проф. Оља Триашка Стефановић, АФАД Братислава, децембар 2018.
- NEW PAST Genius loci Vučje, Летња школа Универзитета Уметности, Лесковац,
Србија, јул 2018.

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 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
претходни трогодишњи период у коме је Ђурђа Сивачки обављала дужност асистента са
позитивним резултатима и оценама, Комисија једногласно предлаже кандидаткињу
Ђурђу Сивачки за избор у звање Асистента за ужу област Сликарство на Факултету
ликовних уметности у Београду.

Комисија:

1. др ум. Бранко Раковић, редовни професор ФЛУ

2. др ум. Стефан Тасић, доцент ФЛУ

3. др ум. Селма Ђулизаревић Карановић, ванредни професор ФПУ, Београд
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