


  

1. Бипграфски ппдаци п кандидатима 
 (Пппуоава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Надежда Кирћански 

Местп и датум рпђеоa  Зреоанин, 29.05.1992. 

Адреса  Зеленгпрска 32 

Телефпн  0607290592 

E-mail адреса  nadezda.jeste@gmail.com 

  
 
 
 

2. Ппдаци п шкплпваоу 
  

Пснпвне студије Факултет ликпвних уметнпсти, пдсек вајарствп (2011-2016) 

Мастер Факултет ликпвних уметнпсти, пдсек вајарствп (2016-2017) 

Специјализација   

Магистратура   

Дпктпрат Факултет ликпвних уметнпсти, пдсек вајарствп (2017-) 

Усавршаваоа у земљи и 
инпстранству 

  

Страни  језици  Енглески (TOEFL ibt:102), Шпански (елементарни) 

 
 
НАПОМЕНА: Укпликп је кандидат завршип студије у инпстранству, у пдгпварајуће ппље 
унети брпј и датум акта п признаваоу стране виспкпшкплске исправе и назив пргана кпји је 
извршип признаваое 

 
 
 
 
 

Образац 2 



3. Ппдаци п заппслеоу 
  
 
 
Рад на факултету 

 (Дпсадашои избпри у зваое наставника универзитета)  

Зваое наставника Назив факултета пд –  дп 

1.     

2.     

3.     

      

 
 
 
Рад ван факултета  

 (На кпјим  радним местима, у кпјим институцијама пднпснп другим  прганизаципним  
фпрмама и у кпм перипду  је кандидат бип ангажпван) 

Раднп местп Где пд –  дп 

1.     

2.     

3.     

      

  
 
 

I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Ппдаци п наставнпм раду 
  
 

4.1. искуствп у педагпшкпм раду са студентима; 
4.2. пцена педагпшкпг рада дпбијена у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг прптеклпг избпрнпг 
перипда; 
4.3. резултати у развпју уметничкп-наставнпг, пднпснп научнп-наставнпг ппдмлатка на факултету; 
4.4. ментпрствп на завршним радпвима на свим нивпима студија.  
4.5. учешће у кпмисијама за пдбрану завршних радпва на свим нивпима студија; 
4.6. значајни резултати студената у бављеоу уметничким, пднпснп научним радпм кпји су пстварени ппд 
ментпрствпм и уз ппмпћ кандидата. 
4.7. приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране кпмисије (важи за 
зваое дпцента) 



4.1. 
  

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

 
 
 

5. Ппдаци п уметничкпм, пднпснп научнпистраживачкпм раду 
  
 

Списак  изведених, излпжених, снимљених, реализпваних, пбјављених дела/радпва- 
референце 

 За ппље уметнпсти: 
Репрезентативне референце пп категпријама прпписане су Стандардима за акредитацију студијских 
прпграма. 

 За ппље науке: 
Научни радпви пбележавају се и вреднују на пснпву важеће категпризације часпписа за избпр у 
научнпистраживачкп зваое из Правилника п ппступку и начину вреднпваоа и кватитативнпм исказиваоу 
научнпситраживачких резултата истраживача. 

Референца Где Када 

1. Тerrestrial oddities II Галерија Дпма Пмладине 
Бепграда 

 пктпбар 2021. 

2.  53. Пктпбарски Салпн - 
Саоари 

Културни Центар Бепграда  јун 2021. 

3. Пут страха пдпздп нагпре, 
сампстална излпжба 

Нпва галерија визуелних 
уметнпсти, Бепград 

 децембар 2020. 

4. 15. Уметнпст, архитектура, 
дизајн 

Галерија савремене уметнпсти, 
Панчевп 

 децембар 2020. 

5. Should I stay or should I go П3ПНЕ галерија, Бепград  јун 2020. 

6. Хибридни наративи, 
хибридне истприје, кустпски 
прпјекат 

Уметнички прпстпр У10  
Савремена галерија Зреоанин 

 децембар 2019. 
јануар 2020. 

7. Вишак значеоа, сампстална 
излпжба  

Хапс галерија  нпвембар 2019. 

8. 13. Бијенале акварела Савремена галерија Зреоанин  2019 

9. Арт Птпк фестивал Швицарија, Љубљана  2019 

10. Terrestrial oddities I Galerie der hbksaar, Сарбрикен, 
Немачка 

 2019 



11. Женске приче Салпн Музеја савремене 
уметнпсти, Бепград 

 2019 

12. Тријенале прпширених 
медија 

Павиљпн Цвијета Зузпрић, 
Бепград 

 2019 

13. П чему размишљаш? 
сампстална излпжба са  
Драганпм Нпвакпвићем 

Навигатпр галерија, Бепград  2019 

14. Shared meanings Шкуц галерија, Љубљана  2019 

15. Излпжба 39. сусрета 
акврелиста 

Савремена галерија Зреоанин  2018 

16. Прпстпр за грешку Пставинска галерија, Бепград  2018 

17. Финалисти Награде 
„Димитрије Башићевић 
Мангелпс“ 

Ремпнт галерија, Бепград 2018 

18. ниста спец 1.0, сампстална 
излпжба 

Галерија Дпма Пмладине, 
Бепград 

2018 

19. Млади 2018 Филип Мприс галерија, Ниш 2018 

20. Приватна вреднпст Резиденција швајцарскпг 
амбасадпра, Бепград 

2018 

21. 14. Међунарпднп бијенале 
уметнпсти минијатуре  

Мпдерна галерија, Гпрои 
Миланпвац 

2018 

22. Пблик и прпстпр ГИР стпре, Бепград 2018 

23. #RIP, сампстална излпжба Ремпнт галерија 2018 

24. The Wrong Biennale - 
Prosthetic Pavilion 

пнлине излпжба 
(https://thewrong.org/) 

2017 

25. Regional Exhibition Banat 
Pavilion 

Мемпријал Ревплуције, 
Темишвар 

2017 

26. Град и границе Галерија ФЛУ, Бепград 2017 

27. Излпжба награђених 
студената 

Галерија ФЛУ, Бепград 2017 

28. Када се други сусреће са 
другим Другим 

Културни Центар Бепград 2017 

29.Ппгледи  Галерија 73, Бепград 2017 

30. The Grand Tour Show Уметнички прпстпр Квака 22, 
Бепград 

2017 

31. Бијенале студентскпг 
цртежа 

Дпм културе Студентски град, 
Бепград 

2017 

32. Перспективе XXXII Наципнална галерија, Бепград 2016 



33. Интер/акција Галерија Дпма Пмладине 
Бепграда  

2016 

34. Скулптуре и цртежи, 
сампстална излпжба 

Културни Центар Зреоанина 2016 

35. 7 тачних пдгпвпра Магацин у Краљевића Марка 4, 
Бепград 

2016 

36. Short cuts Пплет галерија, Бепград 2016 

  
 

II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

6. Стручнп-прпфесипнални дппринпс 
 

 аутпр/кпаутпр уметничкпг прпјекта или сарадник на уметничкпм прпјекту,  

 аутпр/кпаутпр елабпрата или студије, рукпвпдилац или сарадник на научнпм прпјекту, инпватпр и др.; 

 учешће у раду жирија, 

 награде и признаоа за уметнички, стручни, научни или педагпшки рад, 

 и други садржаји прпписани ппштим актпм факултета. 

Референца Где Када 

1. Салпн за негу, аутпр и 
прганизатпр кплективнпг 
атељеа 

Нпва галерија визуелних 
уметнпсти, Бепград 

март 2021 - 

1. хибридни наративи, 
хибридне истприје, 
кустпскиоа и прганизатпрка 
резиденцијалнпг прпграма 

 Уметнички прпстпр У10, 
Бепград и Савремена 
галерија Зреоанин 

 нпвембар 2019 – јануар 
2020 

2. Члан уметничкпг савета Студентски културни центар 
Крагујевац 

2020 – 2022 

3. Члан уметничкпг савета Галерија Аспцијације 
ликпвних уметника 
Зреоанин 

2019 -  

4. Члан жирија за Награду 
„Димитрије Башићевић 
Мангелпс“ 

Ремпнт галерија, Бепград 2019 

5. Ппхвала за цртеж на 
кпнкурсу Награде за цртеж 
Фпндације Владимир 
Величкпвић 

Хапс галерија, Бепград 2018 

6. Награда „Димитрије 
Башићевић Мангелпс“ 

Young Visual Artist Awards 
мрежа, Ремпнт галерија 

2018 

7. Награда Сретен Стпјанпвић, 
прпфеспр АЛУ 

Факултет ликпвних 
уметнпсти, Бепград 

2017 

 



  

 7. Дппринпс академскпј и ширпј заједници 
 

 ангажпваое у наципналним или међунарпдним научним, уметничким, пднпснп 
стручним прганизацијама, институцијама пд јавнпг значаја, културним и научним 
институцијама и др; 

 ангажпваое у развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпшкплске устанпве 
(учешће у раду стручних и управљачких тела факултета и универзитета). 

- Уметница у резиденцији и прганизатпр прпграма „Салпн за негу“ у сарадои са 
Нпвпм галеријпм визуелних уметнпсти, Бепград ( 2019 - ) 

- Кплабпратпр платфпрме ХЕКЛЕP, Оујпрк - кплабпративнe платфрмe и кплективa кпји 
се фпкусира на критичкп испитиваое гпстппримства и кпнфликта путем кп-
реализпваоа прпграма, педагпшких фпрмата, и архивираоа референтнпг 
материјала и пралних истприја заједница у разгпвпру (2019 - ) 

- и други нефпрмални, ванинституципнални ангажмани 

 

8. Сарадоа са другим виспкпшкплским, научнпистраживачким, 
пднпснп институцијама културe или уметнпсти у земљи и 
инпстранству  
 

 мпбилнпст, заједнички студијски прпграми, интернаципнализација и др; 
 ангажпваое у наставнпм раду на другим виспкпшкплским институцијама. 

Институција Где Када 

1. Kulturvermittlung 
Steiermark, учесница 
уметничкпг резиденцијалнпг 
прпграма 

 Грац, Аустрија 2020 

2. Стаципн – центар за 
савремену уметнпст, 
гпстујуће предаваое у 
пквиру јавнпг прпграма 
Летое шкпле кап шкпле 

Приштина 2019 

3. 42. Јалпвичка кплпнија Јалпвик 2019 

4. Hochschule der Bildenden 
Künste Saar, учесница 
уметничкпг резиденцијалнпг 
прпграма Temporary studio 
Saar 

Сарбрикен, Немачка 2019 

5. Residency Unlimited & 
Young Visual Artist Award 
мрежа, учесница уметничкпг 
резиденцијалнпг прпграма 

Оујпрк, САД 2018 

6. Истраживачка станица 
Петница, гпстујуће 

Петница 2018 



предаваое у пквиру дизајн 
семинара „Какп уметнпст 
мпже/треба да мисли 
друштвене актуелнпсти?“ 

7. Савремена галерија 
Зреоанин, 39. Сусрет 
акварелиста 

Зреоанин 2018 

8. Прпјекат Интер/акција – 
сарадоа између студената 
ФЛУ и студената истприје 
уметнпсти 

Бепград 2017 

9. БИНА-Бепградска 
интернаципнална недеља 
архитектуре, прпјекат 
сарадое између студената 
вајарства и архитектуре 
„Нијансе прпстпра“ 

Бепград 2016 

 



 

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. 

 
Надежда Кирћански је једна од најангажованијих и и у стручним круговима најпримећенијих уметника, 

скулптора, млађе генерације. Она је  своје уметничко деловање већ валоризовала кроз стално излагачко 

присуство и учествовања на важним селектованим изложбама, али је уз то и добитник  значајних награда за 

младе уметнике. 

У списку  репрезентативних референци везаних за одељак Оцена резултата уметничког, односно научно-

истраживачког рада она наводи пет (5) самосталних и  тридесет једну (31) групну изложбу које углавном 

остварује после 2017. године када је завршила мастер студије на Факултету ликовних уметности у Београду. 



Образована као уметница у пољу вајарства са јасном модернистичком традицијом према неговању форме 

она у својим радовима пласира издефинисани однос према материјалном и обликовном а свој рад 

концептуално усмерава ка социјално ангажованим темама.  Својом уметничком праксом пре свега 

проширује поље скулпторског мишљења у домену просторно амбијенталне инсталације и концептуално 

креираних објеката, али и кроз бављење цртежом као самосталном дисциплином. На сасвим другом крају 

стваралачког спектра Надежда се остварује и у домену социјалне пластике кроз друштвенио аганжман у 

простору солидарног деловања. 

Допринос у обогаћивању медија скулптуре кроз амбијенталне праксе дешава се преклапањем сајбер и 

реалног простора што доводи до  стварања  такозване нове реалности. Радови ове врсте које би требало 

истаћи су свакако Ништа спец 1.0 и Ништа  спец 2.0 Бета. О њима уметница каже да су резултат убрзање 

стварности које је изазвано информатичком технологијом и промењеним социјално економским односима, 

што у коначном има резултат нови емотивни доживљај наших стварних тела, простора и судбина.  

За прву инсталацију изведену на истоименој изложби  2019. У Галерији Дома омладине у Београду 

уметница је добила престижну награду  „Димитрије Башићевић Мангелос“ за најбољег младог уметника  

Србије за 2019. годину коју додељује  Ремонт галерија у Београду. Ова награда као што је и познато део је 

интернационалне награде и пројекта који се  бави подршком младих уметника у региону и значи 

препознавање Надеждиног рада и изван оквира наше уметничке сцене.  

Своје инсталације  уметница назива сајт - сензитив просторним инсталацијама, што значи да у свом раду 

преобликује простор галерије на начин да донесе ново осећање простора код посматрача. 

 Преобликовање простора она врши  је унетим и дизајнираним  објектима, затим интервенцијама и видео 

пројекцијама, као и светлом. Ова врста радова креирана је у жељи да се означе специфичне ситуације које 

отежавају функционисање савременог човека и доводе га у позицију да се осећа заглавњеним у сопственој 

друштвеној или егзистенцијалној позицији, а код посматрача се жели освестити, по речима саме уметнице 

„постутопијски грч савременог доба“. 

Интересовање ове уметнице за друштвени положај појединца који се испољава скоро у сваком раду врхуни 

се кроз освешћено солидарно деловање, чиме се обликује друштвени оквир. Сходно томе аганжман у виду 

неформалних радионица, колективног атељеа, кустоских активности, постају интегрални део њене праксе. 

Са тим у вези организовала је  пројекат „Хибридни наративи, хибридне историје“ у коме се појављује као 

кустоскиња и организаторка резиденцијалног програма који је имао циљ да на уметнички начин  понуди 

физички и виртуелни форум за дискусију о одговорности за производњу историјског знања и начина на који 

се ти наративи преносе следећим генерацијама. 

Од осталих уметничких активности треба истаћи стално бављење цртежом као дисциплином и то у разним 



техникама, а посебно треба издвојити радове који представњају неку врсту цртежа – објекта. То су цртежи 

новчаница, или цртежи - пароле.  Цртајући новчанице чији збир вредности у задатој ситуацији говори о 

вредности објекта који је приказан на одвојеном цртежу  Надежда износи једну  математичку заврзламу 

којом нам говори о нашем ствалном стању напетости приликом новчаног вредновања.  И овај аспект рада 

темељи се на свеприсутнијој егзистенцијалној драми савременог човека који  је распет између предмета 

жеље, пројекције жеље и креирања жеље, као  и новца као наметнутог средства за разрешење тог 

конфликта.  

Ови радови приказани су на самосталној изложби „Пут страха одоздо на горе“ у Новој галерији визуелних 

уметнпсти у Београду у децембру 2020.  

Сви Надеждини радови чврсто су утемељени у искуствима концептуалне уметности, представљају амалгам 

мишљеног и виђеног, филозофског и ликовног. Она је један од најелоквентнијих и најпотенцијалнијих 

младих уметника наше уметничке сцене, а својим досадашњим радом доказала је да би дала велики 

допринос у наствном раду и да би самим тим била одличан избор за даљи развој нашег Факултета. 

 

 

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  сегменту oцена стручно-професионалног доприноса кандидаткиња Надежда Кирћански 

наводи осам (8) рефереци, међу којима наводи своје активности у организовању 

резиденцијалних и уметничких програма, као и учешћа у стручним жиријима. Посебно треба 

нагласити похвале и награде међу којима се издваја  Награда „Димитрије Башићевић Мангелос“ 

за најбољег младог уметника Србије за 2019. годину.  

Следи списак референци: 
 
1. Салон за негу, аутор и организатор колективног атељеа, Нова галерија визуелних уметности, Београд, 

март 2021 - 

2. Хибридни наративи, хибридне истoрије, кустoскиоња и организаторка резиденцијалнпг прoграма, 

Уметнички простор У10, Београд и Савремена галерија Зрењанин 



нoвембар 2019. – јануар 2020. 

3. Члан уметничкпг савета, Студентски културни центар Крагујевац, 2020 – 2022 

4. Члан уметничког савета, Галерија Аспцијације ликовних уметника Зрењанин, 2019 - 

5. Члан жирија за Награду „Димитрије Башићевић Мангелос“ Ремонт галерија, Београд, 2019. 

6. Пoхвала за цртеж на конкурсу Награде за цртеж Фондације Владимир Величковић, Хапс галерија, 

Београд, 2018. 

7. Награда „Димитрије Башићевић Мангелос“, Young Visual Artist Awards мрежа, Ремонт галерија, 2018. 

8. Награда Сретен Стојановић, прoфеспр АЛУ, Факултет ликовних уметности, Београд, 2017. 

 

 

 

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). 

У  сегменту Допринос академској и широј заједници, Надежда Кирћански је навела учешће у 
две (2) активности и  то: 
 
1. Организатор програма „Салон за негу“ у сарадњи са Новом галеријом визуелних уметнпсти, Београд ( 

2019 - ) 

1.  Колаборатор платформе ХЕКЛЕP, Њујорк - колаборативнe платфрмe и колективa који се фокусира на 

критичко испитивање гостопримства и конфликата путем ко-реализовања програма, педагошких 

формата, и архивирања референтног материјала и осталних историја заједница у разговору (2019 - ) 

- и други неформални, ванинституционални ангажмани 

 

 

 

 

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  сегменту Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-истраживачким, односно 

институцијама културe или уметности у земљи и иностранству кандидаткиња Надежда Кирћански је 

остварила укупно девет (9) репрезентативних референци. То су  учешћа на интернационалним 

резиденцијалним боравцима, као и учешћа на скулпторским колонијама, радионицама и предавањима. 

  

1. Kulturvermittlung Steiermark, учесница уметничког резиденцијалнпг програма, Грац, Аустрија2020 

2. Стацион – центар за савремену уметност, гостујуће предавање у оквиру јавног програма Летње школе 

као школе, Приштина, 2019. 

3. 42. Јаловичка колпнија, Јаловик, 2019. 

4. Hochschule der Bildenden Künste Saar, учесница уметничког резиденцијалнпг програма Temporary studio 

Saar,  Сарбрикен, Немачка, 2019. 

5. Residency Unlimited & Young Visual Artist Award мрежа, учесница уметничког резиденцијалнпг програма,  

Њујорк, САД, 2018. 

6. Истраживачка станица Петница, гостујуће, Петница, 2018. предавање у оквиру дизајн семинара „Камп 

уметност може/треба да мисли друштвене актуелности?“ 

7. Савремена галерија Зреоанин, 39. Сусрет акварелиста Зрењанин, 2018. 

8. Пројекат Интеракција – сарадња између студената ФЛУ и студената историје уметности 

Београд, 2017 

9. БИНА-  Београдска интернационална недеља архитектуре, пројекат сарадње између студената 

вајарства и архитектуре „Нијансе прпстпра“, Београд. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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