


  
1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Дуња Трутин 

Место и датум рођењa  Београд, 17. 10. 1991. 

Адреса  Хусинских рудара 36, 11060 Београд 

Телефон  064/255-0106 

E-mail адреса  dunjatrutin@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности, вајарство (класе професора 
Душана Петровића, Драгане Илић и Вељка Лалића) 

Мастер Факултет ликовних уметности, вајарство (класа професора 
Мрђана Бајића и Радоша Антонијевића) 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Тренутно на докторским студијама вајарства 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици  Кембриџ сертификат о знању енглеског језика – CAE, ниво 
знања језика Ц2 према ЦЕФР стандарду 

 
 
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. Наставник ликовне 
културе 

 Основна школа „Креативно перо“, 
билингвална настава по националном 
програму – ликовна култура и Кембриџ 
програму – Art & Design, курикулуми за 
primary stage, односно lower secondary 
stage 

Од 2016. године 
(тренутно запослена) 

2. Наставник ликовне 
културе 

Гимназија “Креативно перо“, 
билингвална настава на српском и 
енглеском језику 

 Од 2016. године 
(тренутно запослена) 

3. Професор вајања и 
цртања 

Центар за ликовно образовање 
Шуматовачка 

 Од 2017. године 
(тренутно запослена) 

      

  
 
 



 
 

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.  

4.7. Приступно предавање на тему „Традиционалне естетско-ликовне вредности у (фигуративној) скулптури и 
цртежу и њихова универзална променљивост у савременој скулпторској пракси“ 2020. године 

  
 
 
 



 
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 
Обликовање односа 

 Легат Милорада Бате 
Михаиловића, Културни центар 
Панчево 

 2015. године 

2. Самостална изложба 
Упоредни простори 

 Галерија Дома омладине 
Београда 

 2016. године 

3. Самостална изложба 
Познати шум 

 Галерија Дома културе 
Студентски град у Београду 

 2019. године 

4. Изложба Осамдесет 
(три аутора) 

 Галерија Дома културе 
Студентски град у Београду 

 2013. године 

5. Изложба Паралелно 
читање (два аутора) 

Комбанк артхол, Београд 2015. године 

6. Простор разговора 9, 
скулптура у јавном 
простору (колекција 
Шуматовачке) 

Центар за ликовно образовање 
Шуматовачка, Београд 

Постављена 2019. године 

7. Међународна изложба 
Transform 2016: 
Transformation of Image 

Музеј сувремене умјетности, 
Загреб 

2016. године 

8. Међународна изложба 
Између приватног и 
јавног 

 Галерија Куће легата, Београд  2015. године 

9. Учешће на изложби у 
оквиру међународног 
фестивала Grisia Youth 

Ровињ, Хрватска 2017. године 

10. Међународна изложба 
Belgrade-Munich 

Галерија ФЛУ, Београд 2013. године 

11. Изложба Младост 
2016 

Галерија Србија у Нишу и 
Галерија Куће легата у Београду 

2016. године 

12. Скулптура Дијадички 
однос у колекцији Ниш 
арт фондације 

Ниш арт фондација Од 2016. године 



13. Радови реализовани на 
вајарској колонији 
Тераторија – пет 
колонија и колективних 
изложби под истим 
називом 

 Кикинда, Београд  2008, 2009, 2011, 2012, 2013. 
године 

14. Колективне изложбе и 
радионице (учешће и 
организација) 
Интервенције 1-15 

 Културни центар Магацин, 
Београд 

 Петнаест радионица и 
изложби у периоду од 2014. 
до 2019. године 

15. Изложба Како град 
памти у оквиру 
теоријско-уметничког 
пројекта проф. др 
Јелене Тодоровић 

 Галерија ФЛУ и Народни музеј 
Краљево 

 2014. и 2015. године 

16. Тријенале цртежа и 
мале пластике 

 Павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 

 2015. године 

17. Нелт едукативни 
програм, завршна 
изложба 

Галерија 12 HUB, Београд 2015. године 

18. Изложба Black box у 
оквиру Миксер 
фестивала 

Београд 2015. године 

19. Изложба Нови чланови  Павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 

 2016. године 

20. Изложба Blueprints  Chicago industrial art & design 
center, Чикаго 

 2016. године 

21. Летњи салон 
скулптуре 

 Павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 

 2019. године 

22. Летњи салон 
скулптуре 

Павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 

2020. године 

23. Објављен стручни рад: 
Изазов институција; 
Виртуелни музеј 
Бернара Делоша као 
одговор на измењену 
природу слике 

Зборник Уметност и теорија, бр. 
4, Факултет ликовних уметности, 
Београд 

2016. године 

  



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 руководилац 
едукативног програма 
Уметник у 
контексту;  предавач 
и ментор у оквиру 
истог програма 

 Онлајн платформе Гугл и 
Мудл, Факултет ликовних 
уметности и Центар за 
ликовно образовање 
Шуматовачка, Београд 

 2020/2021. године 

2. Награда за аутора до 
35 година старости на 
Летњем салону 
скулптуре 

Павиљон Цвијете Зузорић, 
Београд 

2019. године 

3. Сарадник на 
теоријско-уметничком 
пројекту Микрокосмос 
града (руководилац 
професор др Јелена 
Тодоровић) 

Факултет ликовних 
уметности, Београд 

2018. године 

4. Прва награда на 
међународном 
фестифалу Grisia Youth 

Ровињ, Хрватска 2017. године 

5. Сарадник на 
теоријско-уметничком 
пројекту Град и 
границе (руководилац 
професор др Јелена 
Тодоровић) 

Факултет ликовних 
уметности, Београд 

2016. и 2017. године 

6. Сарадник на 
теоријско-уметничком 
пројекту Настајање и 
нестајање града 
(руководилац 
професор др Јелена 
Тодоровић) 

Факултет ликовних 
уметности, Београд 

2015. и 2016. године 

7. Друга награда на 
конкурсу Младост 
2016 Ниш арт 
фондације 

Београд и Ниш 2016. године 



8. Коаутор уметничког 
пројекта Интервенције 
и реализатор 
радионица и изложби 
у оквиру пројекта 

Културни центар Магацин, 
Београд 

од 2014. до 2019. године 

9. Аутор Упутства за 
израду гипсаног 
одливка, дидактичког 
материјала за наставу 
вајања 

Објавио Центар за ликовно 
образовање Шуматовачка, 
Београд 

2021. године 

10. Аутор дидактичких 
материјала за наставу 
ликовне културе у 4. и 
8. разреду основне 
школе 

Објавила издавачка кућа 
Креативни центар, Београд 

2021. године 

11. Аутор дидактичких 
материјала за наставу 
ликовне културе у 3. и 
7. разреду основне 
школе 

Објавила издавачка кућа 
Креативни центар, Београд 

2020. године 

12. Рецензија уџбеника 
Ликовна култура 
аутора Мирјане 
Живковић за 4. и 8. 
разред основне школе 

Креативни центар, Београд 2020. године 

13. Аутор електронског 
додатка за наставу 
ликовне културе у 2. и 
3. разреду основне 
школе 

Креативни центар, Београд 2020. године 

14. Аутор дидактичких 
материјала за наставу 
ликовне културе у 2. и 
6. разреду основне 
школе 

Објавила издавачка кућа 
Креативни центар, Београд 

2019. године 

15. Рецензија уџбеника 
Ликовна култура 
аутора Мирјане 
Живковић за 3, 6. и 7. 
разред основне школе 

Креативни центар, Београд 2018. и 2019. године 

16. Аутор дидактичких 
материјала за наставу 
ликовне културе у 1. и 
5. разреду основне 
школе (годишњи, 
глобални, оперативни 
планови и припреме) 

Објавила издавачка кућа 
Креативни центар, Београд 

2018. године 



 

  

 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). 

Аутор и реализатор семинара Уметник у контексту у сарадњи са Факултетом ликовних 
уметности и Центром за ликовно образовање Шуматовачка 2020/2021. године, са циљем: 

- подршке ваннаставним активностима студената и припреме студената уметности за 
наступање на уметничкој сцени 

- подршке кандидатима за упис на уметничке факултете 
- афирмације формалног уметничког образовања 
- омогућавања размене између стручњака различитих генерација, професора ФЛУ, 

ФПУ, Центра за ликовно образовање Шуматовачка и других релевантних уметника и 
историчара уметности, кроз трибине, разговоре, предавања, радионице и менторски 
рад са полазницима 

Центар за ликовно образовање Шуматовачка – реализација програма Вајање и цртање од 
јануара 2017. године; 
Центар за ликовно образовање Шуматовачка – реализација теоријске наставе у виду онлајн 
предавања на тему фигуративне скулптуре и цртежа у оквиру програма Вајање и цртање од 
јануара 2021. године; 
Центар за ликовно образовање Шуматовчка – оснивање и реализација програма Кроки од 
септембра 2018. године; 
Реализатор и предавач на пројекту Радионице мозаика и вајања за младе у Шуматовачкој 
одржаном током јануара и фебруара 2021. године. Пројекат суфинансиран од стране 
Секретаријата за спорт и омладину града Београда; 
Реализатор и предавач на пројекту Радионице вајања за младе у Шуматовачкој одржаном 
током јануара и фебруара 2019. године. Пројекат суфинансиран од стране Секретаријата за 
спорт и омладину града Београда; 
Реализатор и предавач на пројекту Цртежом до скулптуре – радионице цртања и вајања за 
полазнике узраста 14 до 65 година током маја, јуна и јула 2018. године. Пројекат 
суфинансиран од стране ГО Врачар; 
Истраживачка станица Петница - Рад у својству млађег сарадника на Интердисциплинарном 
семинару друштвених наука 2013. године 
Члан УЛУС-а од 2015. године, секција проширених медија 
 
 

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. Циклус гостујућих 
предавања о 
уметности Шпаније на 
Филолошко-
уметничком 
факултету у 
Крагујевцу 
(Театралност и 
драматика – од 
барокног театра до 
Хуана Муњоса; 
Иноватори шпанске 
уметности ХХ века – 
Пикасо, Дали, Миро; 
Сликари Златног 
века – Ел Греко и 
Веласкез) 

Онлајн; ФИЛУМ, Крагујевац Најављно за мај 2021. године 

2. Пројекат сарадње 
Факултета ликовних 
уметности са 
Accademia Belle Arti 
Macerata,  семинар 
What comes next? The 
position of the young 
artist in the national 
and international 
context 

Онлајн, Београд, Мачерата Планирано за летњи 
семестар 2022. године 

3. Учешће и рад у 
својству сарадника у 
пројекту Настајање и 
нестајање града 
(Exploring invisible 
Belgrade) у сарадњи 
са Академијом 
визуелних уметности 
у Лајпцигу 

Београд, Лајпциг, Берлин 2016. године 

4. Учешће у пројекту 
Belgrade-Munich у 
сарадњи са 
Академијом ликовних 
уметности у Минхену 

 Београд  2013. године 

 



 
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. 

 
Кандидаткиња Дуња Трутин у списку репрезентативних референци у одељку „Резултати уметничког, 

односно научно-истраживачког рада“ има пет (5) самосталних изложби и седамнаест  (17) групних јавних 

представљања и  један  (1) објављен стручни рад. 

Од 2015. када је завршила мастер студије на Факултету ликовних уметности у Београду  с просечном оценом 

9,87 Дуња Трутин развија свој скулпторски опус паралелно у више истраживачких праваца. Истовремено она 

се бави фигуративном скулптуром и просторном инсталацијом као и скулптуром - објектом. 

Како вајати односе између појединаца, пита се Дуња Трутин  и проналази начине да нас скулпторским  путем 

доведе до односа појединца и групе. Уз то она је успела и да нам прикаже један нови пластицитет у овиру 

фигуративне уметности на трагу најбољих фигуративаца наше уметничке сцене, од Сретена Стојановића, 

Николе Јанковића до Драгане Илић. Ова развојна линија српске фигуративне скулптуреу коју наставља Дуња 

Трутин врло је важна јер говори о континуитету скулпторске мисли која се базира на изради фигуративне 

скулптуре путем непосредног гледања. Са друге стране, оно што њеном раду даје актуелност и свежину 

пластицитета, јесте коришћење лаких и несолидних материјала попут стиропора или сунђера, али је њена 



савременост донета пре свега излагачим контекстом. Њене фигуре увек изложене као групе  стварају једну 

ванредну психолошку тензију, али и једно инсталацијско активирање простора. 

 Да би добро сагледао понуђену сцену,  посматрач спонтано бива увучен унутар рада и његовог простора, а 

природне димензије фигура допуњују доживљај освешћивањем личне телесности.  

Њени најбољи радови настају у комбинацији  два изражена дара, првог  да она уме да види облике и да их 

такве брзо једноставно израђује и другог да уме да своје поступке артикулише сложеним теоријским  

контекстом. Овом комбинацијом добијамо узбудљиве скулпторске радове које зраче аутентичношћу 

виђеног облика  и озбиљношћу добро дефинисаног концепта. 

Скулпторски радови којима се представила на овом конкурсу а који су израђени на описани начин су 

инсталација „Субјективни дијаграм“ и инсталација „Скуп тачака“. 

Врло интересантан поступак сложеног концептуалног алгоритма комбинован је у извођачком смислу 

елементарном скулпторском праксом израде облика непосредним гледањем и израдом директним радом у 

материјалу. Зато ови радови Дуње Трутин никад не падају у замку прерађеног или мисаоно необухватљивог, 

већ остају оно што најбоље скулптуре увек и јесу а то је сведочанство непосредно схваћене стварности.  

Радови „Ван формата 1“ и „Ван формата 2“ као и инсталација „Познати шум“  вансеријски  су прикази начина 

вајања фигура у мањим форматима, а могу се схватити и као скице за велике инсталације које ће тек настати.  

Скулптре од стакла које представљају имагинарне разговоре ауторке са пријатељима или са  филозофима и 

теоретичарима са чијим ставовима уметница улази у комуникацију, показују рафинирани дизајнерски 

приступ и као и увек дубоку концептуалну потку. 

На крају треба додати и то да се Дуња Трутин врло активно бави и педагошком праксом кроз разне програме 

основношколског, среднњошколског образовања као и да раади као професор вајања и цртања у Центару за 

ликовно образовање Шуматовачка. Посебно би требало нагласити да је била аутор и руководилац 

едукативног програма “Уметник у контексту“ и да је у оквиру пројекта радила као  предавач и ментор. Све 

ово говори да је Дуња Трутин до краја посвећени уметник и ликовни педагог у чијој свакодневној пракси 

скоро да нема одвајања између ових области. То нас може уверити да је она одличан кандидат за место 

асистента на вајарском одсеку за предмете Вајање и Црање и да ће својим свеукупним квалитетима дати 

заначајан допринос читавом колективу. 

 
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. 

 

Дуња Трутин у одељку Стручно-професионални допринос има шеснаест   (16) референтних јединица 
Међу којима се издвајају три  (3) награде за уметнички рад, затим три  (3) пута је била сарадник на разним 
теоријско-уметничким пројекима, а аутор је бројних дидактичких материјала за наставу ликовне културе, 
али је радила и на великом броју рецензија уџбеника других аутора. 
Следи списак референци: 
1. Аутор и руководилац едукативног програма Уметник у контексту;  предавач и ментор у оквиру истог 
програма,  Онлајн платформе Гугл и Мудл, Факултет ликовних уметности и Центар за ликовно образовање 
Шуматовачка, Београд , 2020/2021. године 
2. Награда за аутора до 35 година старости на Летњем салону скулптуре Павиљон Цвијете Зузорић, 
Београд, 2019. године 
3. Сарадник на теоријско-уметничком пројекту Микрокосмос града (руководилац професор др Јелена 
Тодоровић) Факултет ликовних уметности, Београд, 2018. године 
4. Прва награда на међународном фестифалу Grisia Youth, Ровињ, Хрватска, 2017. године 
5. Сарадник на теоријско-уметничком пројекту Град и границе (руководилац професор др Јелена 
Тодоровић) Факултет ликовних уметности, Београд, 2016. и 2017. године 
6. Сарадник на теоријско-уметничком пројекту Настајање и нестајање града (руководилац професор др 
Јелена Тодоровић) Факултет ликовних уметности, Београд, 2015. и 2016. године 
7. Друга награда на конкурсу Младост 2016 Ниш арт фондације Београд и Ниш 2016. године 
8. Коаутор уметничког пројекта Интервенције и реализатор радионица и изложби у оквиру пројекта, 
Културни центар Магацин, Београд од 2014. до 2019. године 
9. Аутор Упутства за израду гипсаног одливка, дидактичког материјала за наставу вајања, Објавио Центар 
за ликовно образовање Шуматовачка, Београд 2021. године 
10. Аутор дидактичких материјала за наставу ликовне културе у 4. и 8. разреду основне школе, Објавила 
издавачка кућа Креативни центар, Београд 2021. године 
11. Аутор дидактичких материјала за наставу ликовне културе у 3. и 7. разреду основне школе. Објавила 
издавачка кућа Креативни центар, Београд 2020. године 
12. Рецензија уџбеника Ликовна култура аутора Мирјане Живковић за 4. и 8. разред основне школе, 
Креативни центар, Београд 2020. године 
13. Аутор електронског додатка за наставу ликовне културе у 2. и 3. разреду основне школеКреативни 
центар, Београд, 2020. године 
14. Аутор дидактичких материјала за наставу ликовне културе у 2. и 6. разреду основне школ, Објавила 
издавачка кућа Креативни центар, Београд 2019. године 
15. Рецензија уџбеника Ликовна култура аутора Мирјане Живковић за 3, 6. и 7. разред основне школе, 
Креативни центар, Београд, 2018. и 2019. године 
16. Аутор дидактичких материјала за наставу ликовне културе у 1. и 5. разреду основне школе (годишњи, 
глобални, оперативни планови и припреме) Објавила издавачка кућа Креативни центар, Београд, 2018. 
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). 

 
1. Аутор и реализатор семинара Уметник у контексту у сарадњи са Факултетом ликовних уметности и 
Центром за ликовно образовање Шуматовачка 2020/2021. године, са циљем: 
- подршке ваннаставним активностима студената и припреме студената уметности за наступање на 
уметничкој сцени 
- подршке кандидатима за упис на уметничке факултете 
- афирмације формалног уметничког образовања 
- омогућавања размене између стручњака различитих генерација, професора ФЛУ, ФПУ,  
2. Pеализатор програма Вајање и цртање од јануара 2017. године у Центару за ликовно образовање 
Шуматовачка, Београд.  
3. Pеализатор теоријске наставе у виду онлајн предавања на тему фигуративне скулптуре и цртежа у 
оквиру програма Вајање и цртање од јануара 2021. Године, Центар за ликовно образовање Шуматовачка, 
Београд. 
4. Оснивање и реализација програма Кроки од септембра 2018. године; Центар за ликовно образовање 
Шуматовчка, Београд. 
5. Реализатор и предавач на пројекту Радионице мозаика и вајања за младе у Шуматовачкој одржаном 
током јануара и фебруара 2021. године. Пројекат суфинансиран од стране Секретаријата за спорт и 
омладину града Београда; 
6. Реализатор и предавач на пројекту Радионице вајања за младе у Шуматовачкој одржаном током 
јануара и фебруара 2019. године. Пројекат суфинансиран од стране Секретаријата за спорт и омладину 
града Београда; 
7. Реализатор и предавач на пројекту Цртежом до скулптуре – радионице цртања и вајања за полазнике 
узраста 14 до 65 година током маја, јуна и јула 2018. године. Пројекат суфинансиран од стране ГО Врачар; 
8. Рад у својству млађег сарадника на Интердисциплинарном семинару друштвених наука 2013. Године,  
Истраживачка станица Петница - 
9. Члан УЛУС-а од 2015. године, секција проширених медија 
 
 
 
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. 

Дуња Трутин је са другим високошколским, научноистраживачким, односно институцијама културe или 
уметности у земљи и иностранству остварила је четири сарадње и то са Флолошко уметничким 
факултетом у Крагујевцу, затим са Академијим ликовних уметности у Минхену, са Академијом визуелних 
уметности у Лајпцигу и са Академијом лепих уметности у Маћерати. 
Следи списак референци: 
1. Циклус гостујућих предавања о уметности Шпаније на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 
(Театралност и драматика – од барокног театра до Хуана Муњоса; Иноватори шпанске уметности ХХ века 



– Пикасо, Дали, Миро; Сликари Златног века – Ел Греко и Веласкез) Онлајн; ФИЛУМ, Крагујевац, 
Најављно за мај 2021. године 
2. Пројекат сарадње Факултета ликовних уметности са Accademia Belle Arti Macerata,  семинар What comes 
next? The position of the young artist in the national and international context Онлајн, Београд, Мачерата
 Планирано за летњи семестар 2022. године 
3. Учешће и рад у својству сарадника у пројекту Настајање и нестајање града (Exploring invisible Belgrade) у 
сарадњи са Академијом визуелних уметности у Лајпцигу Београд, Лајпциг, Берлин, 2016. године 
4. Учешће у пројекту Belgrade-Munich у сарадњи са Академијом ликовних уметности у Минхену, Београд  
2013. године 

 
6. Закључак са предлогом за једног кандидата  
       (до 500 речи укупно) 
1. Испуњени обавезни услови 
2. Испуњени изборни услови (најмање 2 од 3) 

 
 
На конкурсу за радно место асистента или асистента са докторатом, на Вајарском одсеку 
Факултета ликовних уметности у Београду пријавило се осам кандидата. 
 
За радно место асистента са докторатом услове испуњавају следећи кандидати: Ивана Милев, 
Вида Станисавац Вујчић, Петар Сибиновић и Милан Кулић.  
Док за радно место асистента услове испуњавају следећи кандидати: Дуња Трутин, Надежда 
Кирћански, Тијана Зорић и Јован Достанић. 
Комисија је радила у саставу: Радош Антонијевић, ред. проф; Оливера Парлић Карајанковић, 
ванр. проф; Габриел Глид, ванр. проф; Драган Рајшић, ванр. проф; сви са ФЛУ Београд  и Невена 
Поповић, доцент Факултета уметности Универзитета у Приштини.  
 
Кандидати и кандидаткиње које је комисија посебно издвојила били су: Ивана Милев, Дуња 
Трутин, Надежда Кирћански и Петар Сибиновић, али су у најужем избору по мишљењу комисије 
остале две кандидаткиње:  Ивана Милев и Дуња Трутин. 
Комисија је разматрала кандидате по следећим параметрима: Уметнички опус и 
репрезентативне референце и компетенције у пољу радних задатака које ће будући асистент 
обављати у оквиру рада на факултету. 
По овим параметрима кандидаткиње  Ивана Милев и Дуња Трутин издвојиле су се већинском  
подршком комисије, те их комисија предлаже да буде изабране на место асистента или на место 
асистента са докторатом. 
 
Дуња Трутин  је кроз уметнички рад остварила 24 репрезентативне референце, а у одељку 
изборних услова има испуњена сва три услова.   
Дуња Трутин је кандидаткиња која осим вансеријске, самосвојне и у сваком сегменту изузетне  
уметничке праксе, има искуство у педагошком раду из домена уметности са свим генерацијама 
од основношколских до оних који тек уписују факултете уметности. Осим тога она има искуство 
учешћа у разним теоријско уметничким пројектима, затим у изради дидактилких материјала за 
наставу ликовне културе разних нивоа  као и у изади рецензија дела других аутора. Има Кембриџ 
сертификат о знању енглеског језика – CAE, са нивоем знања језика Ц2 према ЦЕФР стандарду, а за свој 



уметнички рад више пута је награђивана.  
 
Ивана Милев у професионалној биографији бележи 97 репрезентативних референци, док је у 
изборним елементима испунила сва три услова. 
Вишегодишњи посвећен уметнички рад, који је запажен и препознат као изузетан у ширим 
професионалним круговима, као и педагошко искуство које кандидаткиња поседује у раду са 
младим будућим професионалцима из поља уметности, препоручују кандидаткињу Ивану Милев 
за радно место асистента са докторатом. Својим конзистентним, истрајним и темељним 
приступом скулпторској професији и особеном поетиком, Ивана Милев, иако уметница млађе 
генерације, заузима значајно и истакнуто место на нашој уметничкој сцени. 
 
 
КОМИСИЈА ПРЕДЛАЖЕ: кандидаткиње Ивану Милев и Дуњу Трутин да буду изабране на место 
асистента или асистента са докторатом на  ФЛУ у Београду. 
 
 
 
 
 
 

Комисија: 
 
 

1.______________________________________ 
др ум. Радош Антонијевић, ред. проф. ФЛУ у Београду 

 
2.______________________________________ 

др ум. Оливера Парлић Карајанковић, ванр. проф. ФЛУ у Београду 
 

3.______________________________________ 
мр Габриел Глид, ванр. проф. ФЛУ у Београду 

 
4.______________________________________ 

др ум. Драган Рајшић, ванр. проф. ФЛУ у Београду 
 

5._____________________________________ 
др ум. Невена Поповић, доцент Факултета 

уметности Универзитета у Приштини 
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