


  
1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Јован Достанић 

Место и датум рођењa  Београд,  20. јул 1992.  

Адреса  Уметничка 6, Вождовац, Београд 

Телефон  065/ 53 44 703 

E-mail адреса  yoxdost@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности Београд, одсек Вајарство (2014) 

Мастер Факултет ликовних уметности Београд, одсек Вајарство (2016) 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Докторанд ФЛУ (од 2016) 

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 

Студент демонстратор, 
сарадник на предмету 
Вајарске технологије и 
Скулптура у металу 

Факултет ликовних уметности децембар 2016 – јул 
2017 

 
 
 
 
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. стручни сарадник у 
извођењу и постављању 
скулптура и рељефа од 
јавног значаја у неколико 
вајарских радионица и 
атељеа  

 

Београд од 2015 до данас 

2. Маркетиншка агенција 
“Smart vision”,– радна 
позиција технички сарадник 
у дивизији Сајмови  

Београд Септембар 2019 – 
децембар 2019.  

3. продукција америчке 
телевизијске серије 
“Krypton” – радна позиција 
на сценографији 
(конструкција) 

Београд 2016. пет недеља 

4. методичка пракса у ОШ 
„Ратко Митровић“ на 
предмету Ликовна култура 

Београд 2014. четири недеље 

  



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) 

 

  
 
 
 

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 
скулптура “Геометријске 
стратегије” 

Галерија Коларчеве задужбине, 
Београд, 

2018. 

2. Отворени студио у оквиру 
уметничке манифестације 
Кunstpunkte 2018 

 Gastatelier, Дизелдорф, Немачка 2018. 

3. Виртуелна изложба 
скулптура 

Продајна галерија Београд 
http://vi.galerijabeograd.org/jovan-

dostanic/ 

2018. 

4. Изложба “Уметност младих” 
2018 Ниш Арт Фондације 

Кућа легата, Београд 
Фабрика Филип Морис, Ниш 

2018. 

5. Самостална изложба 
скулптура „Геометрија 
металургија“ 

Галерија Факултета ликовних 
уметности, Београд 

2017. 



6. “Аквизиције у 2016” Музеј Цептер, Београд 2017. 

7. 30. Чукарички салон 
 

Галерија 73, Београд 2017. 

8. Изложба радова Факултета 
ликовних уметности вајарског 

и сликарског одсека 

Кућа краља Петра I, Београд 2013. 

9. Уметничка колонија Гест Сечањ, Србија 2012 – 2019. 

  
 
 
 
 
 

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. Награда Факултета 
ликовних уметности СО 

“Савски венац ” за скулптуру у 
дрвету 

ФЛУ, Београд 2016. 

2. Велика награда Факултета 
ликовних уметности “Риста и 

Бета Вукановић” за специјална 
уметничка остварења 

ФЛУ, Београд 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). 

- технички и уметнички сарадник у извођењу и постављању скулптура и рељефа од 
јавног значаја у неколико вајарских радионица и атељеа у Београду 



 

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. Kulturamt - 
Landeshauptstadt 
Düsseldorf 

Дизелдорф, Немачка 2018. 
 

 
 

2. Изложба намештаја 
радионице Фурништај 
– Факултет ликовних 
уметности у сарадњи 
са Архитектонским 
факултетом и 
Факултетом за 
уметност и дизајн 
Универзитета 
Мегатренд 

Факултет ликовних 
уметности, Београд 

2015. 

 



 
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 

 
 
Студент демонстратор, сарадник на предмету Вајарске технологије и Скулптура у металу, 
Факултет ликовних уметности школске 2016/17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
Јован Достанић у својој професионалној биографији бележи две (2) самосталне изложбе и шест (6) 
јавних уметничких наступа. На конкурсу Факултета ликовних уметности за радно место асистента на 
Вајарском одсеку, представио се серијом скулпторских радова реализованих у металу. 
 
У суштини, ствар је у уметниковој потреби да се изрази. Да покаже до чега му је стало. Шта је то што 
ће најбоље показати у ком смеру иду његова интересовања. За младог уметника на почетку 
каријере, са правом се може очекивати да још „лута“ тражећи свој поетички ослонац. Међутим, за 



радове Јована Достанића, који свакако спада у младе уметнике, не можемо рећи да су неодређени 
и неусаглашени. Напротив, Јован Достанић је већ увелико препознао и одредио своју поетику. Она 
се налази у слободном пољу, које, само донекле, повезује временски веома удаљене појаве, као 
што су руски конструктивизам и минимализам. Како смо одавно ушли у време које уклања трагове 
било којих и било каквих граница, и ове утицаје на стваралаштво Јована Достанића треба условно 
схватити. Данас се најчешће преузимају фрагменти значајних историјских појава. Оне се, заправо, са 
ове дистанце ни не могу узети у целини, нити се било шта може преузети без одговорности 
савременог дискурса. Утолико су уметници растерећенији, али зато са већом обавезом и 
одговорношћу настоје да препознају неку нову „комбинацију“ која се у њиховој варијанти може 
сматрати аутентичном. Дакле, извесна конструктивност као и тежња за прочишћеношћу, са 
ограниченим бројем употребљених елемената који се структурално комбинују, У поетици Јована 
Достанића представља полазну тачку од које све почиње. Свођење ликовног језика најлакше је 
тумачити потребом за семантичком јасноћом, за недвосмисленошћу израза, за стабилним 
значењем које неопозиво упућује на материјалност, дословност и очигледност. У естетици блиској 
минимализму, управо због редукције елемената којима се артикулишу односи унутар ограниченог 
просторног поља, све што бисмо могли назвати изражајним средствима постаје изузетно важно.  
Другим речима, коришћењем стандардних металних профила и цеви и њиховим сечењем под 
различитим угловима, ствара се невероватан репертоар разноразних геометријских облика којима 
се могу артикулисати изузетно сложене просторне композиције. Такође, оваквим дијагоналним 
резовима мењају се и димензије исечених „линија“ што само додатно употпуњује изражајни 
репертоар. Вођење рачуна о свим тим „изненађењима“ која се налазе у, наоко, једноставном 
поступку, упућује на изузетно развијену свест да се раскош и богатство неког рада крије у малим 
интервенцијама и појачаној осетљивости. Оваква стратегија потврђују једну „уметничку законитост“ 
да је свесна ограниченост, заправо позив за(на) инвентивност и неухватљиву меру. Строгост 
семантичког дискурса почива на присутности самих предмета, односно композиције варијабилног 
броја сличних елемената. У радовима Јована Достанића нема рационалне серијалности. Стога су 
ритам и баланс кључ за разумевање ових радова.   Ако оваквом избору елемената, који граде 
структуре Достанићевих радова, придодамо и осећај за површину, која услед разних хемијских 
поступака, никад није иста, као и осећај за манипулисање варовима, добићемо спектар 
невероватних могућности  да се динамично отварање  простора претвори у догађај достојан наше 
пажње. Проналажењем уравнотежених односа свих расположивих ликовних елемената, радови 
Јована Достанића поседују већ извесну зрелост која провоцира нашу знатижељу питањем, у ком 
смеру ће се развијати, једна, већ, овако сигурно, позиционирана поетика? 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
. Награда Факултета ликовних уметности СО “Савски венац ” за скулптуру у дрвету, ФЛУ Београд, 
2016 
 
2. Велика награда Факултета ликовних уметности “Риста и Бета Вукановић” за специјална 
уметничка остварења, ФЛУ, Београд, 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). 

 
Свој допринос заједници, Јован Достанић је остварио као технички и уметнички сарадник у извођењу и 
постављању скулптура и рељефа од јавног значаја у неколико вајарских радионица и атељеа у Београду. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
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. 

 
 
Као награђени студент, Јован Достанић 2018. године реализује студијски боравак у организацији 
Kulturamt - Landeshauptstadt Düsseldorf, у Дизелдорфу, Немачка  
 
 
 
Године 2015. учествује на изложби намештаја радионице Фурништај – пројекту сарадње 
Факултета ликовних уметности са Архитектонским факултетом и Факултетом за уметност и дизајн 
Универзитета Мегатренд, Факултет ликовних уметности, Београд  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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