


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Ђурђа Сивачки 

Место и датум рођењa  Београд, 10.4.1983. 

Адреса  Драже Павловића 12/1 

Телефон  0693148400 

E-mail адреса  djusidju@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Филолошки факултет у Београду 
Факултет ликовних уметности у Београду 

Мастер Филолошки факултет у Београду 
Факултет ликовних уметности у Београду 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Факултет ликовних уметности, студент докторских студија 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици  Енглески положен виши конверзацијски у школи страних језика 
Ђуро Салај и B2 на Филолошком факултету(изборни), француски 
(изборни на ФЛУ) 

 
 
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. асистент  Факултет ликовних уметности у 
Београду 

 Од 2017. до данас 

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.     

2.     

3.     

      

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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. 
 4.1. студенти 3.и 4. године основних и студенти мастер студија у класама ред.проф.Радомира Кнежевића, 
ред.проф.Димитрија Пецића,ред. проф.Бранка Раковића и ванр.проф.Симониде Рајчевић; предмети Цртање и 
Сликање 
  
  
  

4.2. евалуација 2018/19. 
Трећа година ОАС укупна оцена 5 
Мастер 4,7 
45 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. Рад са награђеним студентима: Филип Грковић (Велика награда ФЛУ „Бета и Риста Вукановић, сликари“), 
Емилија Вучинић (Награда за портрет „Ђорђе Бошан, сликар и професор АЛУ“), Јована Кулезић (Награда за цртеж 
„Стеван Кнежевић“), Ана Радуловић (Награда из фонда „Мр Миодраг Јањушевић,сликар), Теодора Ракиџић 
(Награда ФЛУ за слику малог формата „Љубица Сокић, сликар и професор АЛУ), Милан Кацевски (Велика награда 
ФЛУ „Бета и Риста Вукановић, сликари“) 



  
 
 
 

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. Genius loci, самостална 
изложба цртежа 

 Галерија савремене уметности 
Ниш. Павиљон у Тврђави 

 2020. 

2. Genius loci, самостална 
изложба цртежа 

 Галерија ФЛУ  2020. 

3. Genius loci, самостална 
изложба цртежа 

 Галерија '73, Београд  2019. 

4. Простори, самостална 
изложба цртежа 

 Модерна галерија Лазаревац  2017. 

5. Микрокосмос на мом столу, 
самостална изложба цртежа 

 Галерија Мостови Балкана, 
Крагујевац 

 2017. 

6. Слике и цртежи, самостална 
изложба 
 

 Галерија Задужбине Илије М. 
Коларца, Београд 

 2016. 

7. Цртежи, самостална 
изложба 

 Галерија ФЛУ, Београд  2016. 

8. Цртежи, самостална 
изложба 

 Дом културе Студентски град, 
Београд 

 2013. 

9. Међународно бијенале 
радова на папиру и од папира 
АРТиЈА 

 Галерија Мостови Балкана, 
Крагујевац 

 2020. 

10. Јесења изложба 2019.  Павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 

 2019. 

11. Међународно бијенале 
радова на папиру и од папира 
АРТиЈА 

 Галерија Мостови Балкана, 
Крагујевац 

 2018. 

12. Млади 2018, Ниш арт 
фондација 
 

 Галерија Филип Морис, Ниш, 
Галерија Куће легата, Београ 

 2018. 



13. Kunstpunkte 2017.  Диселдорф, Немачка  2017. 

14. Цртеж и његова сенка, 
изложба цртежа наставника 
ФЛУ поводом 80 година 
Факултета ликовних уметности 

 Галерија УЛУС, Београд  2017. 

 15. Нови чланови УЛУС-а 
  
 
16. 15.годишња изложба ручно 
прављене и комерцијално 
штампане 
књиге, Overbooked 
 
17. Изложба радова 
награђених студената ФЛУ 
 
18. Почетак на крају, изложба 
цртежа студената друге године 
мастер академских студија 
ФЛУ 
 
19. Изложба радова студената 
1.године мастер студија, класа 
професора Гордана Николића 
 
20. Overview/2, радови малог 
формата, предмет цртање и 
сликање проф. Бранка 
Кузмановић 
 
21, Изложба радова студената 
ФЛУ Београд-град који памти, 
пројекат проф. Јелене 
Тодоровић 
 
22. Изложба радова 
награђених студената ФЛУ 
 
23. Изложбе цртежа и 
скулптура малог формата 
студената ФЛУ 

 Павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 
 
Arizona State University, 
Аризона, Сједињене Америчке 
Државе 
 
 
Галерија ФЛУ, Београд 
 
 
 
Галерија ФЛУ, Београд 
 
 
 
Дом културе Студентски град, 
Београд 
 
 
 
Дом културе Студентски град, 
Београд 
 
 
 
Галерија ФЛУ, Београд 
 
 
 
Галерија ФЛУ, Београд 
 
 
Галерија Дома омладине, 
Београд 
 
 

 2017. 
 
 
2015. 
 
 
 
 
2015. 
 
 
 
2015. 
 
 
 
2014. 
 
 
 
 
2014. 
 
 
 
 
2014. 
 
 
 
2013. 
 
 
2012-15. 
 

  
 
 
 



 
 
 

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. Сарадник на пројекту „Од 
античког храма до човека 
нове 
индивидуалностиисторија 
цивилизације кроз 
визуелни речник савременог 
доба“ (ликовне радионице са 
ученицима средњих школа) 

 Дечји културни центар 
Београд 

 2016. 

2. Сарадник на пројекту 
„Скривена тајна новца-део 
историје у твојој руци“ 
(ликовне радионице са 
ученицима средњих школа) 

Дечји културни центар 
Београд 

2017. 

3. Сарадник на пројекту и 
предавач Flora mirabile – 
чаробни свет биљака 
(ликовне радионице са 
ученицима средњих школа) 
 
4. Члан жирија на ХIХ 
Међународном конкурсу 
„Радост Европе“ 
 
5. Члан жирија на ХХ 
Међународном конкурсу 
„Радост Европе 
 
6. Члан жирија на ХХI 
Међународном конкурсу 
„Радост Европе 
 
7. Члан жирија на 48.изложби 
цртежа и скулптура малог 

Дечји културни центар 
Београд 
 
 
 
 
 
Дечји културни центар 
Београд 
 
 
Дечји културни центар 
Београд 
 
Дечји културни центар 
Београд 
 
 
Дом омладине Београда 
 

2019. 
 
 
 
 
 
 
 
2017. 
 
 
 
2018. 
 
 
2019. 
 
 
 
2019. 



формата студената Факултета 
ликовних уметности у 
Београду 
 
8. Члан жирија на ХХIII 
Међународном конкурсу 
„Радост Европе 
 
9. Награда Стеван Кнежевић 
за цртеж од 3. године 
основних и 1. И 2. године 
мастер студија за школску 
2012/13. Годину 
 
10. Велика награда Бета и 
Риста Вукановић, сликари за 
школску 2014/15. годину 
 
11. Награда на 15-ој 
годишњој изложби ручно 
прављене и комерцијално 
штампане 
књиге, Overbooked 

 
 
 
 
Дечји културни центар 
Београд  
 
 
 
Галерија ФЛУ Београд 
 
 
 
 
 
Галерија ФЛУ Београд 
 
 
 
Arizona State University, 
Аризона, Сједињене 
Америчке Државе 

 
 
 
 
 
2021. 
 
 
 
2013, 

 
 
 
 
 

2015. 
 
 
 
 
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). 

 

 

Сарадник Дечјег културног центра Београд 2016-2019. 
Учешће у раду припремне школе при ФЛУ 2017.и 2018. 
Организација поставки студентских изложби цртежа у предворју зграде у Мила 
Милуновића, ФЛУ, поставка се мења на неколико недеља. 
 

 

 

 

 

 



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. Резиденцијални боравак и 
учешће на Kunstpunkte 

 Диселдорф  2017. 

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 

      Приступно предавање које је извео кандидат је оцењено од стране комисије највишом 

оценом. Кандидат Ђурђа Сивачки на Факултету ликовних уметности ради као асистент од 2017, 

и то у више класа: код ред. проф. Радомира Кнежевића, ред. проф. Димитрија Пецића, ред проф. 

Бранка Раковића, дакле са студентима 3. и 4. године основних студија али и код ванр. проф. 

Симониде Рајчевић на предмету Цртање и сликање. Најизразитији допринос је свакако активно 

учешће у поставци годишњих студентских изложби.  

       Остваривши добре контакте и са студентима и са професорима показала се као одличан 

сарадник у настави на ФЛУ. 

       Контакт и рад са студентима оцењен је на редовним евалуацијама: трећа година ОАС укупна 

оцена (5), мастер (4,7), (4) и (5). 

       Поред тога, немали број студената са којима је радила су награђени: 

 Филип Грковић (Велика награда ФЛУ ,,Бета и Риста Вукановић, сликари“), Емилија Вучинић (Награда 

за портрет ,,Ђорђе Бошан, сликар и професор АЛУ“), Јована Кулезић (Награда за цртеж ,,Стеван 

Кнежевић“), Ана Радуловић (Награда из фонда ,,Мр Миодраг Јањушевић, сликар“), Теодора Ракиџић 

(Награда ФЛУ за слику малог формата ,,Љубица Сокић, сликар и професор АЛУ“), Милан Кацевски 

(Велика награда ФЛУ ,,Бета и Риста Вукановић, сликар“).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

      На овом конкурсу Ђурђа Сивачки нам се представила сликама великог формата као и са оним 

који су сасвим малих димензија. Осим тога, ту је и група цртежа на папирама величине 100x70 цм. 

Тема је, вазда, сликарски атеље у поткровљу, али на такав начин цртачки и сликарски спроведен да 

је учинак увек интересантан. 

      Проблем перпективе, као полазишта, развија врло убедљиво и на малим и на великим форматима. 

На две слике великог формата 180x200 цм, земљаних тонова, влада један сведенији начин сликања 

једноставнијих површина, где у центру композиције постоји ,,главни лик“. На једној је то мртва 

природа (бокал са цвећем) усред просторије са зидовима од црвене цигле а на другој тросед са 

шареним јастучетом. Слика димензија 160x140 цм (слике су без назива) са розе зидовима атељеа, 

сликана је робусније од великих. На слици са зидовима од црвене цигле и два прозора, осећај дубине 

простора постаје још интензивнији јер се простор атељеа отвара према брду, путевима и небу. 

Такође, проблеми композиције, колорита и материјализације интригантно и вешто су решени. 

      На сликама малог формата, врло слободно, у поентилистичком маниру аутор нам дочарава 

простор испуњен честицама које лебде у атељеу. Оваква представа густог ваздуха води порекло од 

променљивог доживљаја светлости за којим аутор стално трага током претходних година. Примењена 

је топла и питома палета боја са пастуозним наносима. Оваквом техником стварају се слике које 

својом атмосфером делују другачије у односу на оне великог формата, што је веома добро јер указује 

на разноврсност у начину рада. 

На цртежима је такође атеље, али са различитом, нагнутом птичјом перпективом. За разлику од слика, 

овде је све у детаљу, нема ,,главних ликова“, све је подједнако важно: и дрвене греде поткровља, и 

полице са књигама и стилске фотеље и тросед. Слике на зидовима мешају се са стварним простором. 

Фигура у сеоском дворишту или амбар одједном постају равноправни учесници миљеа атељеа. 

Такође ту је и призор радног стола са сијасет предмета и цртачког прибора. 

Овако ликовно решење простора пуног ритмова и разнородних делића, можемо назвати 

најприличнијим изразом, а то је фино уметничко ткање у цртежу. Доиста, ови цртежи пастелних 

тонова, брижљиво исцртани, представљају извор будућих радова овог аутора. 

У својим радовима, Ђурђа Сивачки показује све особине које красе једног образованог сликара који 

врло добро и промишљено користи линију и површину, и композицију и перспективу, дајући особен 

штимунг помоћу ликовне интуиције и сликарских и цртачких техника. 

       Овако постављен рад Ђурђе Сивачки, свакако у својој јасној ликовној опредељености представља 

добар пример студентима што и јесте суштина педагогије на ФЛУ. 

 

 

 

 

 



 

 

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. 
 

 Ђурђа Сивачки је активни сарадник на пројекту „Од античког храма до човека нове 

индивидуалности- историја цивилизације кроз визуелни речник савременог 

доба“ (ликовне радионице са ученицима средњих школа), Дечји културни центар 

Београд, током 2016, „Скривена тајна новца-део историје у твојој руци“ (ликовне 

радионице са ученицима средњих школа) , 2017. и “lora mirabile – чаробни свет биљака” 

(ликовне радионице са ученицима средњих школа) као сарадник и предавач, 2019. 

године. Такође је и учесник више жирија и то: Члан жирија на ХIХ Међународном 

конкурсу „Радост Европе“ ,2017, 2018 и 2019, члан жирија на 48.изложби цртежа и 

скулптура малог формата студената Факултета ликовних уметности у Београду Галерија 

ДОБ. 

 Поред наведених активности Ђурђа Сивачки је добиитница три награде за свој 

уметнички рад и то: Награда Стеван Кнежевић за цртеж од 3. године основних и 1. и 2. 

године мастер студија за школску 2012/13. годину, Велика награда Бета и Риста 

Вукановић, сликари за школску 2014/15. годину, Награда на 15-ој годишњој изложби 

ручно прављене и комерцијално штампане књиге,” Overbooked”, Arizona State University, 

Аризона, Сједињене Америчке Државе 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). 

 

Ђурђа Сивачки учествује и у другим активностима и то: 

Сарадник Дечјег културног центра Београд 2016-2019. 

Учешће у раду припремне школе при ФЛУ 2017.и 2018. 

Организација поставки студентских изложби цртежа у предворју зграде у Мила 

Милуновића, ФЛУ, поставка се мења на неколико недеља. (Ове поставке имају посебну 

важност, јер су оне често прва изложба студента који излаже и добро је да и други 

студенти имају позитиван подстицај за рад). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Ђурђа Сивачки је остварила Резиденцијални боравак и учешће на Kunstpunkte, 

Диселдорф, 2017. 

 

 

 

 



 

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

 

 На конкурс за доцента на Факултету ликовних уметности за предмете Сликање и 

Цртање из области Ликовних уметности ужа област Сликарство, објављен  у часопису 

“Послови” 11. 05. 2022, пријавио се само један кандидат и то: Ђурђа Сивачки. 

Комисија за писање извештаја у складу са правилима прегледала је документацију и 

радове кандидата и формирала извештај о избору одређеног кандидата 

На основу прописаних формалних референци које су размотрене код кандидата 

Комисија констатује да је конкурс у потпуности успео и да је у складу са основним захтевима. 

Комисија је опредељена за избор у звање доцента кандидаткиње Ђурђе Сивачки. 

Кандидаткиња је остварила до сада 8 самосталних изложби и 18 колективних, од којих је 

остварила 5 самосталних и 7 колективних у периоду од претходних 5 година, у јавним 

установама одговарајућег профила као обавезни елемент. Поред уметничког рада који је више 

пута награђиван од стране различитих жирија, Ђурђа Сивачки поседује испуњене обавезне 

елементе за избор кроз педагошко искуство у раду са студентима у сликарским класама на месту 

асистента, што је вредновано високим оценама (5, 4,7, 4 и 5) на еваулацијама од треће године 

основних студија, до мастер студија. 

Имајући у виду радове и референце, испуњеност обавезних и изборних елемената, као и 

претходни петогодишњи период у коме је Ђурђе обављала дужност асистента са позитивним 

резултатима и оценама, Комисија једносгласно предлаже кандидаткињу Ђурђу Сивачки за 

избор у звање доцента за ужу област Сликарство на Факултету ликовних уметности у Београду. 

 

 
                                    Комисија: 
 
 
 

1. др ум. Јасмина Калић, редовни професор ФЛУ, Београд. 
 
 
 
       2.  др ум. Петар Ђорђевић, доцент ФЛУ, Београд. 
 
 
 
       3.  мр  Марко Лађушић, редовни професор ФПУ, Београд. 
 

 




