


  

1. Бипграфски ппдаци п кандидатима 
 (Пппуоава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Вида Станисавац Вујчић 

Местп и датум рпђеоa  Бепград,  19.8.1981. 

Адреса  Впјвпде Степе 108, 11000 Бепград 

Телефпн  0637344532 

E-mail адреса  vida.stv@gmail.com  

  
 
 
 

2. Ппдаци п шкплпваоу 
  

Оснпвне студије Факултет ликпвих уметнпсти, вајарствп 

Мастер  

Специјализација  Факултет ликпвних уметнпсти, цртеж 

Магистратура   

Дпктпрат  Факултет ликпвних уметнпсти, вајарствп 

Усавршаваоа у земљи и 
инпстранству 

  

Страни  језици  Енглески 

 
 
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 
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3. Ппдаци п заппслеоу 
  
 
   
Рад на факултету 

 (Дпсадашои избпри у зваое наставника универзитета)  

Зваое наставника Назив факултета пд –  дп 

1.Дпцент уметнпсти  Државни универзитет у Нпвпм Пазару  2012-2018 

2.Наставник вештина  Државни универзитет у Нпвпм Пазару  2018 

3.     

      

 
 
Рад ван факултета 

 (на кпјим радним местима, у кпјим институцијама пднпснп прганизаципним фпрмама  
 и у кпм припду је кандидат бип ангажпван) 

Раднп местп где пд –  дп 

1.сампстални уметник Удружеое ликпвних уметника Србије 2010-2012 

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. 
 Скулптура-мпделпваое 1 и 2 (једнпсеместрални предмети студентима сликарства 
Скулптура 3- избпрни 
Фптпграфија 1 и 2 (једнпсеместрални) 
Анатпмскп цртаое 1 и 2, једнпсеместрални  
Вечернји акт 1 и 2, једнпсеместрални        
Мпзаик 1 и 2                                                                                         

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. Сппменик у јавнпм 
прпстпру: Вељко 
Чубриловић- српски 
учитељ 

  Трг Чубрилпвића, Бпсанска 
Градишка, Република Српска- 

 2020. 

2. Лепа ли си, Стпјанпвић 
Олга!-скулптуре 
графике, фптпграфије- 
дпктпрски уметнички 
прпјекат 

 Галерија ФЛУ, Бепград  2018. 

3. Олгина Аналпгија- 
графике 
 

 Центар за графику ФЛУ 
 

 2016. 
 

4. Скулптуре и графике  Галерија Културнпг Центра 
Нпвпг Сада 

 2018. 

5. Лепа ли си, Стпјанпвић 
Олга!- скулптуре и 
фптпграфије 

 Галерија СУЛУЈ-а  2015. 
 

6. У Кујни- излпжба 
скулптура 

 Галерија савремене уметнпсти 
Смедеревп 

 2011. 

7. Скулптуре међу јајима Мала Галерија УЛУПУДС-а, 
Бепград 

2010. 

8. Ппртрети (са 
Владиславпм Крстић и 
Иринпм Перишић- 
Бпшоак) –излпжба 
скулптура 

СКЦ Нпви Бепград 2008. 

9. 13-тп Међунарпднп 
бијенале уметнпсти 
минијатуре 

Мпдерна галерија културнпг 
центра, Гпрои Миланпвац 

 2016. 



10. Прплећна излпжба Павиљпн Цвијета Зузпрић, 
Бепград 

2012 и 2017. 

11. INVENTIA INCLUSIVA – 
међунарпднп тријенале 
прпширених медија 

Бепград, павиљпн Цвијета 
Зузпрић 

2013. 

12. Излпжба плакете и 
медаље 

Галерија УЛУС-а, Бепград 2019. 

13. MIXED WORLDS, 
излпжба младих 
уметника из Србије 

Галерија EMIL SALI, Тампере, 
Финска 

2007. 

14. Излпжба фптпграфије 
прпфеспра и студената 
Универзитета 
уметнпсти 

Art Gallery, UNIVERSITY OF CLEAR 
LAKE, Хјустпн , САД 

2014. 

15. „Јавни Хпби“-Дела из 
кплекције Ненада 
Кпстића 

Галерија Витамин Х 2020. 

16. Мајска излпжба 
графике бепградскпг 
круга 

Галерија Графички кплектив 2019. 

17. Излпжба Вајари Србије Бепград, Павиљпн Цвијета 
Зузпрић 

2012. и 2019. 

18. Излпжба 3D ART Бепград, Мала галерија 
УЛУПУДС-а 

2011. 

19. Излпжба нпвих чланпва 
УЛУС-А 

Бепград, Павиљпн Цвијета 
Зузпрић 

2010. 

       20.    Бијенале ппртрета Културни центар Шабац 2006. 

20. Излпжба награђених 
радпва студената ФЛУ 

Бепград, Галерија ФЛУ 2006. и 2007. 

 
 
 
 
 
 
 

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.Награда Организаципнпг 
пдбпра излпжбе Вајари 
Србије-летои салпн 
скулптуре 2019. 

 Бепград, Павиљпн Цвијета 
Зузпрић 

 2019. 

2.Награда ппштине Савски 
Венац за рад у материјалу 

Бепград 2005. 

3.Награда Илија Кпларевић 
Вајар 

Бепград, ФЛУ 2007. 

 

  

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.     

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. 

 

У својој уметничкој биографији Вида Станисавац Вујчића бележи остварења  класичне споменичке 
скулптуре у јавном простору, видео инсталације, фотографије, графике, као и перманентан интерес 
за скулптуру у традиционалним материјалима.  
 
Вида Станисавац Вујчић је 2020. године самостално реализовала скулптуру у јавном простору: 
споменичку фигуру Вељка Чубриловића- српског учитеља, која се налази у Босанској Градишки у 
Републици Српској.  
Поред ове репрезантативне референце, Вида Станисавац Вујчић, бележи и седам  (7)самосталних 
изложби, као и тринаест (13) групних наступа. 
На конкурсу за радно место асистента на Вајарском одсеку ФЛУ, Вида Станисавац Вујчић се 
представила са више серија радова. Порцеланске форме које инкорпорирају и цртеж, као и видео 
инсталација (пројекција на бисквитираном порцелану) припадају докторском уметничком пројекту 
Лепа ли си Стојановић Олга! Полазећи од класичне скулпторске дисциплине-портрета, уметница 
се луцидно креће кроз изазове рада у више медија, ствара дела у којима искуства графичке, 
цртачке и фотографске дисциплине, налазе своје исходиште у скулптури. 
Централни рад ове серије јесте инсталација која се састоји из пројектоване портретне фотографије и 
порцеланске скулптуре, чији однос производи специфичну просторну ситуацију у којој нам 
уметничко дело узвраћа поглед. Геометрија постамента и порцеланска форма, ломе на фрагменте 



светлосни сноп пројектоване фотографије, при чему су ове тродимензионалне форме наизменично 
и носиоци слике али и објекти чија сенка укида исту. Другу серију радова чине скулптуре мањег 
галеријског формата у неглазираном порцелану. Крхке, порозне попут костију, јер порцелан јесте 
материја која памти неке претходне животе, ове форме у себи садрже кретање и процес. Њихова 
логика нас наизменично води ка отварању или затварању и то је њихова суштина-непрекидни 
процес трансформације онога што видимо. Овакав поступак, налаже да се посматрач непрестано 
креће у простору рада. Положени, на једноставне металне постаменте, који су готово у форми 
цртежа, ови радови се налазе на самој граници материјалног света. Могуће је из њиховог облика 
извући асоцијативни низ портрет, контура, сенка, посуда, празнина.... 
Осим ових радова, Вида Станисавац Вујчић је приказала и два портрета  одливена у алуминијуму и 
бронзи. Аутопортрет у алуминијуму јесте скулптура мањег формата, благе стилизације и 
наглашеног покрета који своју аналогију налази у цртачким истраживањима. Други портрет Син, 
класично моделована скулптура одливена у бронзи, открива  скулпторску осетљивост за фину 
моделацију и наглашен психолошки карактер портрета. 
Помало скрајнуту и заборављену дисциплину рељефа, Вида Станисавац Вујчић негује и афирмише 
кроз серију радова Други круг. У питању су кружни плитки рељефи, мањег формата (15 цм) 
деликатне моделације, одливени у бронзи, у којима однос позитив/негатив чини тачку пресека 
фотографске дисциплине и скулптуре. Овој серији припада и нешто већи (30 цм), високи керамички 
рељеф преко кога је пројектована фотографија једног од бронзаних рељефа. Интригантност 
насталог призора, провоцира наш поглед и пажњу својом неухватљивошћу и зачудном лепотом 
Уметнички рад Виде Станисавац Вујчић  обухвата широк спектар уметничког деловања и 
вишемедијских истраживања. Радови на папиру, настали кроз процес истраживања и повезивања 
аналогне фотографије, цртежа и дигиталне штампе, превазилазе класичне ликовне дисциплине и 
проналази своју аналогију чак и у театру и перформансу. Заокружени и довршени у својој 
појавности они су готови артефакти, ипак њихова природа је примарно процесуална и тиме 
комплекснија и слојевитија. 
 

 
 

 

 

 

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. 

 
 
За свој уметнички рад. Вида Станисавац Вујчић, награђивана је три пута: 
 



2019. Наградом Организационог одбора изложбе Вајари Србије-летњи салон скулптуре, Павиљон 
Цвијета Зузорић, Београд,  
2005. године добила је Награду општине Савски Венац за рад у материјалу   
2007. Награду Илија Коларевић Вајар Београд, ФЛУ 2007. 
Осим претходно наведених референци, важно је напоменуту да Вида Станисавац Вујчић поседује 
педагошко искуство које је стекла као доцент уметности од 2012. до 2018. и као наставник 
вештина од 2018.  на Државном универзитету у Новом Пазару на предметима: 
Скулптура-моделовање 1 и 2 (једносеместрални предмети студентима сликарства  
Скулптура 3- изборни  
Фотографија 1 и 2 (једносеместрални)  
Анатомско цртање 1 и 2, једносеместрални  
Вечерњи акт 1 и 2, једносеместрални  
Мозаик 1 и 2 
 
 
 
 
 

 

 

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). 

 

Чланица је УЛУС-а од 2010. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 
Вида Станисавац Вујчић 2014. године учествује на изложба фотографије професора и студената  
Универзитета уметности, у Art Gallery, UNIVERSITY OF CLEAR LAKE, Хјустон , САД 
Године 2007. учествује на изложби MIXED WORLDS младих уметника из Србије, у галерији EMIL 
SALI, Тампере, Финска 
 
 
 
 
 

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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