


  
1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  
 
 
Име презиме  Ђурђа Сивачки 

Место и датум рођењa  Београд, 10.4.1983. 

Адреса  Драже Павловића 12/1 

Телефон  0693148400 

E-mail адреса  djusidju@gmail.com 

  
 
 
 
2. Подаци о школовању 
  
Основне студије Филолошки факултет у Београду 

Факултет ликовних уметности у Београду 
Мастер Филолошки факултет у Београду 

Факултет ликовних уметности у Београду 
Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Факултет ликовних уметности, студент докторских студија 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици  Енглески положен виши конверзацијски у школи страних језика 
Ђуро Салај и B2 на Филолошком факултету(изборни), француски 
(изборни на ФЛУ) 

 
 
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.асистент  Факултет ликовних уметности у 
Београду 

 Од 2017. до данас 

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. студенти 3.и 4. године основних и студенти мастер студија у класама ред.проф.Радомира Кнежевића, 
ред.проф.Димитрија Пецића,ред. проф.Бранка Раковића и ванр.проф.Симониде Рајчевић; предмети Цртање и 
Сликање 
  
  
  
  
4.2. евалуација 2018/19. 
 
Трећа година ОАС укупна оцена 5 
Мастер 4,7 
                4 
                5 
4.3.  

4.4. 

4.5. 

4.6. Рад са награђеним студентима: Филип Грковић (Велика награда ФЛУ „Бета и Риста Вукановић, сликари“), 
Емилија Вучинић (Награда за портрет „Ђорђе Бошан, сликар и професор АЛУ“), Јована Кулезић (Награда за цртеж 
„Стеван Кнежевић“), Ана Радуловић (Награда из фонда „Мр Миодраг Јањушевић,сликар), Теодора Ракиџић 
(Награда ФЛУ за слику малог формата „Љубица Сокић, сликар и професор АЛУ). 



  
 
 
 
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.Genius loci, самостална 
изложба цртежа 

 Галерија '73, Београд  2019. 

2. Простори, самостална 
изложба цртежа 

 Модерна галерија Лазаревац  2017. 

3. Микрокосмос на мом столу, 
самостална изложба цртежа 

 Галерија Мостови Балкана, 
Крагујевац 

 2017. 

4. Слике и цртежи, самостална 
изложба 

 Галерија Задужбине Илије М. 
Коларца, Београд 

 2016. 

5. Цртежи, самостална 
изложба 

 Галерија ФЛУ, Београд  2016. 

6. Цртежи, самостална 
изложба 

 Дом  културе Студентски град, 
Београд 

 2013. 

7. Јесења изложба 2019.  Павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 

 2019. 

8. Међународно бијенале 
радова на папиру и од папира 
АРТиЈА 

 Галерија  Мостови Балкана, 
Крагујевац 

 2018. 

9. Млади 2018, Ниш арт 
фондација 

 Галерија Филип Морис, Ниш, 
Галерија Куће легата, Београд 

 2018. 

10. Kunstpunkte 2017.  Диселдорф, Немачка  2017. 

11. Цртеж и његова сенка, 
изложба цртежа наставника 
ФЛУ поводом 80 година 
Факултета ликовних уметности 

 Галерија  УЛУС, Београд  2017. 

12. Нови чланови УЛУС-а  Павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 

 2017. 

13. 15.годишња изложба ручно 
прављене и комерцијално 

 Arizona State University, 
Аризона, Сједињене Америчке 

 2015. 



штампане  
књиге, Overbooked 

Државе 

14. Изложба радова 
награђених студената ФЛУ 

 Галерија ФЛУ, Београд  2015. 

 15. Почетак на крају, изложба 
цртежа студената друге године 
мастер академских студија 
ФЛУ 
  

 Галерија ФЛУ, Београд  2015. 

16. Изложба радова студената 
1.године мастер студија, класа 
професора Гордана Николића 

Дом културе Студентски град, 
Београд 

2014. 

17. Overview/2, радови малог 
формата, предмет цртање и 
сликање проф. Бранка 
Кузмановић 

Дом културе Студентски град 2014. 

18. Изложба радова студената 
ФЛУ Београд-град који памти, 
пројекат проф.  Јелене 
Тодоровић 

Галерија ФЛУ, Београд 2014. 

19. Изложба радова 
награђених студената ФЛУ 

Галерија ФЛУ, Београд 2013. 

20. Изложбе цртежа и 
скулптура малог формата 
студената ФЛУ 

Галерија Дома омладине, 
Београд 

2012-15. 

21. Изложба цртежа студената 
ФЛУ-вечерњи акт 

Галерија Дома омладине, 
Београд 

2011. 

  
 
 
 
 
 
 
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.Сарадник на пројекту „Од 
античког храма до човека 
нове индивидуалности- 
историја цивилизације кроз 
визуелни речник савременог 
доба“ (ликовне радионице са 
ученицима средњих школа) 

 Дечји културни центар 
Београд 

 2016. 

2. Сарадник на пројекту 
„Скривена тајна новца-део 
историје у твојој руци“ 
(ликовне радионице са 
ученицима средњих школа) 

Дечји културни центар 
Београд 

2017. 

3. Сарадник на пројекту и 
предавач Flora mirabile – 
чаробни свет биљака 
(ликовне радионице са 
ученицима средњих школа) 

Дечји културни центар 
Београд 

2019. 

4. Члан жирија на ХIХ 
Међународном конкурсу 
„Радост Европе“ 

Дечји културни центар 
Београд 

2017. 

5. Члан жирија на ХХ 
Међународном конкурсу 
„Радост Европе“ 

Дечји културни центар 
Београд 

2018. 

6. Члан жирија на ХХI 
Међународном конкурсу 
„Радост Европе“ 

Дечји културни центар 
Београд 

2019. 

7. Члан жирија на 48.изложби 
цртежа и скулптура малог 
формата студената Факултета 
ликовних уметности у 
Београду 

Дом омладине Београда 2019. 

8. Награда Стеван Кнежевић 
за цртеж од 3. године 
основних и 1. И 2. године 
мастер студија за школску 
2012/13. Годину 

Галерија ФЛУ Београд 2013. 

9. Велика награда Бета и 
Риста Вукановић, сликари за 
школску 2014/15. годину 

Галерија ФЛУ Београд 2015. 

10. Награда на 15-ој 
годишњој изложби ручно 
прављене и комерцијално 
штампане  
књиге, Overbooked 

Arizona State University, 
Аризона, Сједињене 
Америчке Државе 

2015. 

 



  
 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). 

 
Сарадник Дечјег културног центра Београд 2016-2019. 
Учешће у раду припремне школе при ФЛУ 2017.и 2018. 
Организација поставки студентских изложби цртежа у предворју зграде у Мила 
Милуновића, ФЛУ, поставка се мења на неколико недеља. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.Резиденцијални боравак и 
учешће на Kunstpunkte 

 Диселдорф  2017. 

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
Ђурђа Сивачки је запослена на Факултету ликовних уметности у звању асистента од
2017. године. Током претходног периода у трајању од три године, кандидаткиња је
радила са студентима 3.и 4. године основних и студентима мастер студија у класама
ред.проф.Радомира Кнежевића, ред.проф. Димитрија Пецића, ред. проф.Бранка
Раковића и ванр.проф.Симониде Рајчевић, на предметима Цртање и Сликање.
Са студентима је остварила добар контакт и исто тако са професорима у наведеним
класама. Ђурђа Сивачки је успела да се на позитиван начин укључи у проблематику
студентских активности у настави у програмима предмета Цртање и Сликање, током
протеклих семестара. Њен радни допринос највише је дошао до изражаја учешћем у
поставкама завршних студентских изложби у оквиру класа током јунског испитног рока.
Акција поставке завршне испитне изложбе јесте организационо најкомплекснија, те је
Ђурђа Сивачки била од велике помоћи, посебно када се узме у обзир да је радила као
асистент са студентима из више класа. Укратко, Ђурђа Сивачки је препозната као
поуздан сарадник и од стране студената и од стране професора.
Контакт и рад са студентима је оцењен на редовним евалуацијама: Евалуација 2018/19.
Трећа година ОАС :укупна оцена пет (5), Мастер: четири зарез седам (4,7)_четири
(4)_пет (5).

Поред наведених ставки значајан је и део студената са којима је Ђурђа Сивачки радила,
а који су награђивани на испитним изложбама у јунском року 2018. и 2019. године,а то
су: Филип Грковић (Велика награда ФЛУ „Бета и Риста Вукановић, сликари“), Емилија
Вучинић (Награда за портрет „Ђорђе Бошан, сликар и професор АЛУ“), Јована Кулезић
(Награда за цртеж „Стеван Кнежевић“), Ана Радуловић (Награда из фонда „Мр Миодраг
Јањушевић,сликар), Теодора Ракиџић (Награда ФЛУ за слику малог формата „Љубица
Сокић, сликар и професор АЛУ).



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.

Ђурђа Сивачки је у документацији приложила списак од двадесет једне ставке које се
односе на њену излагачку активност у земљи и иностранству. Од тог броја ауторка је
остварила шест самосталних изложби (три самосталне изложбе у претходном
трогодишњем периоду од када је запослена на Факултету као асистент)

Видљиви свет и радни простор као ликовни подстицаји Ђурђе Сивачки

Испитивање сопственог микросвета, сопственог окружења сликарским техникама,
одувек је била природна активност доминантно карактеристична за саму суштину ликовне
уметности. У данашњем добу различитих тенденција, слика опстаје и као мотив и као
производ кроз бројне поетике разних генерација уметника. Ђурђа Сивачки је ауторка која је
из личног угла дубоко загледана у своје непосредно окружење. Микросвет атељеа, радног
простора, опипљиво блиског, емитује атмосферу која се преноси кроз сликани резултат.

Кроз подсећање на њене раније радове пратимо брижљиво биране углове гледања
стваралачког „хаоса", сегмената сликарског атељеа. Ауторка кадрира моменте виђене из
птичје перспективе, налик на дрон-снимке, са сликарским прибором и стварима које су
саставни део ауторског процеса али и самостални ликовни елементи. Овакви радови су
Ђурђу Сивачки водили до минуциозног исцртавања или исликавања детаља као што су
подови са капима и флекама од боја настајалих током стваралачког времена.

Нарације у виду главног објекта нема, све је битно, од ритма паркета атељеа, преко
остављених предмета до сумрачног или дневног светла које прелива простор за рад. Све
ове чиниоце ауторка уређује у цртачким или сликарским техникама које изводи са
подједнаком пажњом и са нивоом прецизности који досеже до крајњих граница технике коју
бира. Ово се посебно осећа на акварелским ткањима истог мотива, који су такође
доведени до врло успешне материјализације предмета. Колорит је у функцији призора, у
служби представе. Понекад, већи формати подижу атмосферу интиме и обрисе
осамљености атељеа који су сликари напустили, чини се само на час, до следећег
стваралачког замаха. Поред овако решених ентеријера, појава портрета такође је битна за
рад Ђурђе Сивачки, нарочито у цртачком смислу. Ипак, нагласак ауторке је и даље на
простору атељеа, који својом атмосфером доминира као главни резултат бројне серије
радова који су део овог опуса.

Новији опус ауторке, који је показала на изложби у Галерији 73, комбинује призоре и
ентеријера и екстеријера. Формат постаје много већи, ради се о композицијама дужине два
до три метра, састављеним од папирних модула који обједињују један ауторски поглед.
Структура напуштених урбаних целина рађена је врло прецизним цртачким маниром, уз
употребу писаљки у боји које појачавају доживљај изабране идеје. Перспектива је изведена
убедљиво, као и материјализација површине. Драматика призора је постигнута варирањем
и сучељавањем аранжмана радова на изложби, тако да је посматрач увучен у доживљај
који утискује одређену емоцију и осећај самоће.



Најновији радови Ђурђе Сивачки излазе ка обради мотива спољног простора, урбаних
баријера, зидова од цигле, где боја уступа место ахроматском резултату који је остварен
графитним оловкама. Сиве нијансе, са белим продорима понегде, асоцирају на
фотореалистички начин цртања. Праћење структуре и слога цигала, који је као циљ рада
доминантан на формату папира, поново показује способност ауторке да оствари
материјализацију задатог предмета. Боја је уступила место валеру и ритмовању
најпрецизнијих захвата који итекако појачавају утисак ништа мање изражајног кадра
цртежа.

И на крају, може се закључити да је реч о ауторки која поседује веома јасно ликовно
опредељење, које је кроз добро вођену активност постављено као основ који се и даље
може градити ка самосталном уметничком изразу високог квалитета, нарочито у домену
уљаног сликарства. Поред самосталног уметничког рада, рефлекс ликовних домета Ђурђе
Сивачки може бити поуздан и инспиративан за студенте са којима сарађује, у погледу
доброг примера како се на схватљив начин може формирати и водити сопствени сликарски
пут.

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.

Ђурђа Сивачки је активни сарадник на пројекту „Од античког храма до човека нове
индивидуалности- историја цивилизације кроз визуелни речник савременог
доба“ (ликовне радионице са ученицима средњих школа), Дечји културни центар
Београд, током 2016, „Скривена тајна новца-део историје у твојој руци“ (ликовне
радионице са ученицима средњих школа) , 2017. и “lora mirabile – чаробни свет биљака”
(ликовне радионице са ученицима средњих школа) као сарадник и предавач, 2019.
године. Такође је и учесник више жирија и то: Члан жирија на ХIХ Међународном
конкурсу „Радост Европе“ ,2017, 2018 и 2019, члан жирија на 48.изложби цртежа и
скулптура малог формата студената Факултета ликовних уметности у Београду Галерија
ДОБ.

Поред наведених активности Ђурђа Сивачки је добиитница три награде за свој
уметнички рад и то: Награда Стеван Кнежевић за цртеж од 3. године основних и 1. и 2.
године мастер студија за школску 2012/13. годину, Велика награда Бета и Риста
Вукановић, сликари за школску 2014/15. годину, Награда на 15-ој годишњој изложби
ручно прављене и комерцијално штампане књиге,” Overbooked”, Arizona State University,
Аризона, Сједињене Америчке Државе 2015.



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).

Ђурђа Сивачки учествује и у другим активностима и то:

Сарадник Дечјег културног центра Београд 2016-2019.
Учешће у раду припремне школе при ФЛУ 2017.и 2018.
Организација поставки студентских изложби цртежа у предворју зграде у Мила
Милуновића, ФЛУ, поставка се мења на неколико недеља. (Ове поставке имају посебну
важност, јер су оне често прва изложба студента који излаже и добро је да и други
студенти имају позитиван подстицај за рад)

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.

Ђурђа Сивачки је остварила Резиденцијални боравак и учешће на Kunstpunkte,
Диселдорф, 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 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
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