


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Тијана Зорић 

Место и датум рођењa  Београд, Звездара  03.02.1994 

Адреса  Угриновачка 50 

Телефон  0652063325 

E-mail адреса  zoric.tijana1@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности Београд, смер вајарство 

Мастер Факултет ликовних уметности Београд, смер вајарство 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Студент докторских студија на ФЛУ- Вајарство 

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 

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.Замена наставника 
ликовног васпитања 

 ОШ''Миџаило Петровић Алас'' 
Београд 

 02.20.2019-02.22.2019 

2.Замена наставника 
ликовног васпитања 

 ОШ''Ђорђе Крстић'' Београд  03.04.2019-25.4.2019 

3.Графички дизајнер '' Дарк Марк'' Београд 
Фирма за гравирање и израду печата 

 01.12.2019-30.09.2020 

Рад са осетљивим групама 
деце и адолесцената 

 Школа ''Вељко Рамадановић'' Београд  10 дана 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. Групна изложба  
''Вајари Србије'' УЛУС 

 УЛУС, уметнички павиљон 
Цвијета Зузурић 

 2020 

2.Самостална изложба   Београд, 
Центар за ликовно образовање 
''Шуматовачка'' 

 2019 

3.Самостална изложба    Београд, 
Уметнички павиљон ''Цвијета 
Зузурић'' 

 2018 

4.Изложба награђених радова 
ФЛУ 

 Београд, 
Галерија ФЛУ 

 2018 

5.Изложба награђених радова 
ФЛУ 

 Београд, 
Галерија ФЛУ 

 2017 

6.Изложба награђених радова 
ФЛУ 

 Београд, 
Галерија ФЛУ 

 2013 

7.46. Изложба цртежа и 
скулптура малог формата ФЛУ 

 Београд,  
,,Дом омладине'' 

 2017 

8.44. Изложба цртежа и 
скулптура малог формата ФЛУ 

 Београд, 
,,Дом омладине'' 

 2015 

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.     

2.   

3.   

 

  

 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. 

 

 
Тијана Зорић завршила је основне академске студије 2017. а мастер академске студије 2018. године на 

Вајарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду. Уписала је докторске уметничке студије 2020. 

године на Факултету ликовних уметности у Београду. 

До сада је излагала на две (2) самосталне изложбе и шест ( 6) групнихизложби. 

Примљена је 2018. године у чланство је Удружења ликовних уметника Србије (УЛУС).  

Ради се о веома младој кандидаткињи али која је за свој уметнички рад добила неколико награда: 
 



2013.  Награђена је на  ФЛУ у Београду за цртеж-студију великог формата, а  2017 -те  Наградом за скулптуру 
у у дрвету , док је на годишнјопј студентској излпожби 2018.  године на ФЛУ у Београду, добила  Награду за 
скулптуру  у металу. 
 
На овај конкурс Тијана Зорић је конкурисала са пет скулпторских радова  у којима доминира интересовање 

за људску фигуру и портрет.  Уметнички ниво ових радова није веома висок, али они ипак приказују 

уметницу која веома добро влада скулпторским техникама. У свом раду Тијана Зорић се креће у правцу 

истраживања традиционалних скулпторских техника и материјала. Осим скулптура поднетих на конкурс у 

њеном опусу постоје интересантни скулпторски наговештаји великог потенцијала и они се огледају у 

радовима  које је израдила током докторских студиоја, али које није презентовала  комисији. 

Посебно треба истаћи  идејно решење скулптуре „Косовски Божур“  којим је победила је на интерном 

конкурсу који је расписан 2021. године за студенте мастер и докторских студија на Вајарском одсеку ФЛУ на 

иницијативу Општине Косовска Митровица.  

Конкурсни задатак је био израда идејног решења скулптуре која је посвећена браћи Милић и свим палим 

борцима у НАТО агресији 1999 гoдине. Идејно решење које је урадила Зорићка планирано је да буде 

изведена у ливеној бронзи висине пет метара, ширине 4 метра. Скулптура је композиција великог броја 

преплетених птичијих крила, која се налазе у различитим положајима и чине један заносан ковитлац  који у 

себи носи пуно симболике и снажне и емотивне експресије. 

Тијана Зорић је на конкурсу приказала и скроман црталачки опус, углавном усмерен на студије фигуре. Како 

је то у колизији са њеним ширим интересовањима које демонстрира и на докторским студијама, намеће се 

мисао да није најбоље разумела пропозиције конкурса и да је своју презентацију усмерила на скулптуре и 

цртеже који за своју тему имају само људску фигуру.  Без обзира на све то комисија је у најбољој намери 

учинила напор да се сав материјал прегледа и пажљиво проучи, уверена да се ради о кандидаткињи којој ће 

овај конкурс бити додатно искуство и мотив у јаснијем дефинисању своје уметничке праксе. 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

-2013. године Награда ФЛУ за цртеж-студију великог формата ФЛУ, 



-2017. године Награда за скулптуру у материјалу за рад у дрвету ФЛУ,  
-2018. године Награда за скулптуру у материјалу за рад у металу ФЛУ. 
-2021. године Идејно решење скулптуре „Косовски Божур“ Тијане Зорић које је победило је на интерном 
конкурсу који је расписан 2021 године за студенте мастер и докторских студија на Вајарском одсеку ФЛУ 
на иницијативу Општине Косовска Митровица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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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