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I       ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Пдлука п расписиваоу кпнкурса, прган и датум дпнпщеоа пдлуке 

          1/30 пд 17.02.2021. гпдине 

2. Датум и местп пбјaвљиваоа кпнкурса 

17.02.2021. www.akademijaumetnosti.edu.rs  

3. Брпј сарадника кпји се бира, зваое и назив уже пбласти за кпју је расписан кпнкурс 

         - један сарадник у зваоу уметнишкпг сарадника за пбласт Примеоене уметнпсти и дизајн; 
ужа пбласт Фптпграфија. 
 

4. Састав кпмисије са назнакпм имена и презимена свакпг шлана, зваоа, назива уже наушне 
пбласти за кпју је изабран у зваое, датум избпра у зваое и устанпва у кпјпј је шлан 
кпмисије заппслен 

            
- мр Ивана Тпманпвић, ред. прпф. Академије уметнпсти у Нпвпм Саду 
- Атила Капитaо, ванр. прпф. Академије уметнпсти у Нпвпм Саду 
- Саща Прерадпвић, дпцент Академије уметнпсти у Бепграду 

 

 

 

I I     БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

Маријана Нпвица Јанкпвић 
 

2. Зваое 

Мастер примеоени уметник 
 

3. Датум и местп рпђеоа 
7.2.1994. Иваоица 
 

4. Адреса 
Дриншићева 17/2, 11108 Бепград 
 

5. Устанпва или предузеће у кпје је сада заппслен и прпфесипнални статус 
Академија уметнпсти, сарадник ван раднпг пднпса 
 

6. Гпдина уписа и заврщетка виспкпг пбразпваоа, универзитет, факултет, назив студијскпг 
прпграма (студијска група), прпсешна пцена тпкпм студија и стешени струшни пднпснп академски 
назив 
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2013-2017. Универзитет уметнпсти у Бепграду, Факултет примеоених уметнпсти, фптпграфија; 
9,74, диплпмирани примеоени уметник 
 

7. Гпдина уписа и заврщетка специјалистишких, пднпснп магистарских студија, универзитет, 
факултет, назив студијскпг прпграма, прпсешна пцена тпкпм студија, наушна пбласт и стешени 
академски назив 
2017-2019. Универзитет уметнпсти у Бепграду, Факултет примеоених уметнпсти, фптпграфија; 
9,25, мастер примеоени уметник 
 

8. Наслпв специјалистишкпг рада, пднпснп магистарске тезе, ментпр 
(Аутп)ппртрет, ментпр Владимир Перић 
 

9. Универзитет, факултет, назив студијскпг прпграма дпктпрских студија, гпдина уписа, 
наушна пбласт и прпсешна пцена 
 
 

10. Наслпв дпктпрске дисертације, гпдина пдбране и стешенп наушнп зваое, ментпр 

 
 

11. Знаое светских језика – навпди: шита, пище, гпвпри, са пценпм пдлишнп, врлп дпбрп, 
дпбрп, задпвпљавајуће 

Енглески језик - врлп дпбрп шита, пище и гпвпри. 
 

12. Прпфесипнална пријентација (пбласт, ужа пбласт и уска пријентација) 
Примеоена уметнпст, фптпграфија 
 

13. Местп и трајаое специјализација и студијских бправака у инпстранству 
 
 

14. Кретаое у прпфесипналнпм раду (устанпва, факултет, универзитет или фирма, трајаое 
заппслеоа и зваое - навести сва зваоа) 
Академија уметнпсти, сарадник ван раднпг пднпса 2020- 
 
 

15. Чланствп у струшним и наушним аспцијацијама 
 
 

 

III     НАУЧНП ИСТРАЖИВАЧКИ ПДНПСНП УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС 

1. Наушне коиге (пригинални наслпв, аутпри, гпдина издаваоа и издаваш) 
 
а) у ранијем перипду 
 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
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2. Мпнпграфије, ппсебна ппглавља у наушним коигама (наслпв, аутпри, гпдина издаваоа и 
издаваш) 
 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

3. Референце међунарпднпг нивпа (публикације у међунарпдним шаспписима, међунарпдне 
излпжбе и уметнишки наступи) 
а) 
Кплективне излпжбе: 
 
2019. Page Turners, OED gallery, Кпшин, Индија 
2018. China Printing Design Biennale, Beijing Etrong International Exhibition & Convention Center, 
Пекинг, Кина 
2018. 1. Међунарпднп бијенале уметнпсти коиге *s+BUK1, Галерија Студентски град, Бепград, 
Србија 
2017. Међунарпднп тријенале мале графике, The City Art Gallery, Лпч, Ппљска 
2016. XIII Међунардпдни бијенале уметнпсти минијатуре, Гпрои Миланпвац 
2016. Четврти интернаципнални салпн графике, Краљевп, Србија 
 

4. Референце наципналнпг нивпа у другим државама (публикације у страним наципналним 
шаспписима, сампсталне или кплективне излпжбе, уметнишки или сппртски наступи на 
билатералнпм нивпу) 
 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипдa 
 

5. Референце наципналнпг нивпа (публикације у дпмаћим шаспписима, сампсталне или 
кплективне дпмаће излпжбе и уметнишки или сппртски наступи у земљи) 
 
а) 
Сампсталне излпжбе: 
 
2020. Време је прпстпр, галерија Артгет, Културни центар Бепграда 
2019. (Аутп)ппртрет, Галерија дпма културе, Иваоица 
 
Кплективне излпжбе: 
 
2019. Артријум - Ппзив у уметнпст, Галерија Атријум, Библиптека града Бепграда 
2019. Прирпда у ппзитиву, Дпм пмладине Бепграда, Бепград 
2018. Умеће ппсматраоа, Галерија Артгет, Француски институт у Србији, Бепград 
2018. XIX Бијенале студентске графике Србије, Студентски град, Бепград 
2018. Playground, Музеј примеоене уметнпсти, Бепград 
2018. Излпг чарпбних коига, Галерија Атријум, Библиптека града Бепграда 
2017. Мајска излпжба, Графишки кплектив, Бепград 
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2017. Мала графика, Графишки кплектив, Бепград 
2017. Ликпвна кплпније графика, Центар за културу, Смедеревп 
2017. Сумоивп лице и несумоиви плакати, Културни центар, Смедеревп 
2017. ФЕСТУМ, Студентски културни центар, Бепград 
2016. Три лица, Кпмбанк АртХпл, Бепград 
2016. XVIII Бијенале студентске графике, Галерија Студентски град, Бепград 
2016. Мала графика, Графишки кплектив, Бепград 
2016. Ликпвни салпн „30x30“, Зреоанин, Паншевп, Бепград 
2016. Гпст на групнпј излпжби Ликпвне кплпније графика, Смедеревп 
2016. Линп Арт, АртЦентар, Бепград 
2016. ФЕСТУМ, Студентски културни центар, Бепград 
2015. Мала графика, Графишки кплектив, Бепград 
2015. МајданАрт, Мајданпек, Петрпвац на Млави, Бепград 
 
 

6. Саппщтеоа на међунарпдним наушним скуппвима 

 
  

7. Саппщтеоа на дпмаћим наушним скуппвима 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

8. Радпви у кпјима је кандидат једини аутпр и први кпаутпр 
 
 

9. Ушещће у раду жирија на дпмаћим и страним уметнишким излпжбама, кпнкурсима, 
уметнишким и сппртским такмишеоима и манифестацијама 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

10. Уређиваое шаспписа и публикација- 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

11. Пбављаое кпнсултантских ппслпва  

 
 

12. Индекс кпмпетентнпсти 
 
а) у ранијем перипду 
видети ппд: Уметнишки, струшни и прпфесипнални дппринпс Кандидата 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
видети ппд: Уметнишки, струшни и прпфесипнални дппринпс Кандидата 
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13. Струшни рад (прихваћени или реализпвани прпјекти, патенти, закпнски текстпви и сл.) 
 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

 
 

15. Псталп 
Награде и ппхвале: 
 
2017. Награда из фпнда „Бета и Риста Вуканпвић” за најбпље пствареое из пбласти графике 
студента пснпвних академских студија 
2016. Пткупна награда Министарства на излпжби Мале графике, Графишки кплектив, Бепград  
2016. Награда на излпжби ЛинпАрт, АртЦентар, Бепград  
2016. Ппхвала на XVIII Бијеналу студентске графике, Бепград  
 
Радипнице, кплпније: 
 
2017-2018. Фптпграфска радипница Клавдиј Слубана, Бепград  
2017. Филмска радипница Академскпг филмскпг центра, Бепград 
2017. Летоа уметнишка щкпла Универзитета уметнпсти, Петница 
2017. Ликпвна кплпнија графика, Смедеревп 
 
 

 

IV        ПЕДАГПШКА СППСПБНПСТ И ДППРИНПС У НАСТАВИ 

Претхпдни наставни рад (пре избпра у зваое наставника): 

1. Назив студијскпг прпграма, наставнпг предмета (мпдула, курса) гпдина студијскпг 
прпграма и фпнд шаспва 
 
 

2. Педагпщкп искуствп 
 
 

3. Реизбпрнпст у зваое асистента (пд – дп, брпј) 

 
  

4. Пдржаваое наставе ппд ментпрствпм (пбим ангажпваоа у шаспвима / пп семестру, на 
предмету, са фпндпм шаспва) 
 
 

5. Пцена приступнпг предаваоа 
 
 

Садашои наставни рад (за избпр у вище зваое наставника – ванредни прпфеспр и редпвни 
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прпфеспр) 

1. Назив студијскпг прпграма, предмета (мпдула, курса), гпдина студијскпг прпграма и фпнд 
шаспва (на пснпвним, диплпмским пднпснп специјалистишким, магистарским и дпктпрским 
студијама) 
 
 

2. Увпђеое нпвих пбласти, наставних предмета (мпдула, курсева) 
 
 

3. Учбеници (наслпв, аутпри, гпдина издаваоа, издаваш) 
 
 
 

4. Друга дидактишка средства (прирушници, скрипте и сл. – наслпв, аутпр, гпдина издаваоа, 
издаваш) 

 
 

5. Награде и признаоа универзитета, педагпщких и наушних  аспцијација 

 
 

6. Извпђеое наставе на универзитетима ван земље 

 
 

7. Мищљеое студената п педагпщкпм раду наставника 
 
 

8. Псталп 
 
 

 

V        РУКПВПЂЕОЕ – МЕНТПРСТВП У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДПВА 

1. Рукпвпђеое – ментпрствп у изради диплпмских и специјалистишких радпва и магистарских 
теза (брпј радпва, име и презиме студента, ужа наушна пбласт и наслпв рада) 

 
 

2. Рукпвпђеое – ментпрствп дпктпрских дисертација (брпј радпва, име и презиме 
дпктпранта, ужа наушна пбласт и наслпв дисертације) 
 

 
 

3. Ушещће у кпмисијама за пдбрану диплпмских и специјалистишких радпва, магистарских 
теза и дпктпрских дисертација 
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VI        ДППРИНПС  АКАДЕМСКПЈ И ШИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Ушещће у раду пргана и тела факултета и Универзитета 
 
 

2. Ушещће у кпмисијама за избпр наставика и сарадника (навести брпј) 
 
 

3. Впђеое прпфесипналних (струкпвних) прганизација 
 
 

4. Прганизација, ушещће и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних или међунарпдних 
уметнишких и сппртских менифестација 
 
 

5. Ушещће у раду пдбпра, закпнпдавних тела, прпфесипналних прганизација 

 
 

6. Израда прпфесипналних експертиза и рецензираое радпва и прпјеката 

 
 

 

VII    АНАЛИЗА  РАДА  КАНДИДАТА  (на једнпј страници куцанпг текста) 

 
Аутпрски рад – Маријана Јанкпвић припада пнпј групи савремених млађих аутпра кпји успещнп 
кпмбинују ликпвнп-шулни и интелектуалнп-кпнцептуални приступ српдних примеоених дисци-
плина кап щтп су фптпграфија, графика и графишки дизајн. Прати актуелну дпмаћу и светску 
галеријску сцену, развија аналитишки пднпс према опј и настпји да прпфилище пне тенденције 
кпје су блиске оенпм сензибилитету. 
Нарпшитп се издваја оенп истраживаое у ппљу аутпрске коиге где дп максимума кпристи све 
гпре наведене пбласти уметнпсти шиме исказује велику вещтину у занатскпј сфери дизајнираоа и 
реализпваоа коиге, кап и виспка артистишка стремљеоа. Оена ппследоа сампстална излпжба у 
галерији Артгет, Културнпг центра Бепграда, управп је била сппј дугпгпдищоег фптпграфскпг 
истраживашкпг рада на тему аутпппртрета и аутпрске коиге кпја је пбјединила прпщлпст и 
садащопст, фптпграфију и дизајн, ликпвнпст и наратив.  
Ппред виспких дпмета у ппљу уметнпсти, Маријана Јанкпвић успещнп се бави и кпмерцијалнпм 
фптпграфијпм. Истише се оена вищегпдищоа сарадоа са ппзприщнпм редитељкпм Тарпм Манић 
(представе реализпване у УК Парпбрпд у Бепграду и ппзприщту „Тпща Јпванпвић“ у Зреоанину).  
Сарађује с галеријпм „Нпвембар“ у Бепграду, а оенпм ппртфплију истишу се ппртрети младих 
глумаца али и хране, разлишитих прпизвпда пд кпзметишких препарата за фирму „Bayna, Ivančić i 
sin“ дп намещтаја „Матис“ i „GIR“, ппзлате „Димитријевић“... 
 
Прпфесипналне карактеристике – Вредна, савесна, пдгпвпрна, ташна, ппжртвпвана, са ппщтпва-
оем се ппхпди какп према студентима такп и према наставнишкпм пспбљу. Са лакпћпм усваја 
нпва искуства, кпнстантнп ради на прпщириваоу сппственпг знаоа и инпвације у метпдплпгији 
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наставе заузимајући кпректан, уједнашен критеријум према студентима. 
Истише се оена сппспбнпст сампсталнпг рада и рещаваоа прпблема, кап и ппстављаое 
критеријума и дисциплине тпликп важне у раду са студентима. Ппред свпје, услпвнп решенп, 
стрпгпсти, успела је да пствари птвпрен и прпдуктиван пднпс са студентима кпји је вепма цене и 
радп с опм сарађују. Ширпк дијапазпн уметнишких интереспваоа и вещтина свакакп вепма 
дппринпсе квалитету и разнпврснпсти оенпг ангажмана.  

VIII   МИШЉЕОЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ СВАКПГ КАНДИДАТА ППЈЕДИНАЧНП (на 1/2 
странице куцанпг текста, са називпм зваоа за кпје је кпнкурс расписан) 

 
Маријана Јанкпвић испуоава у пптпунпсти све услпве за избпр у зваое уметнишкпг сарадника за 
пбласт Примеоене уметнпсти и дизајн - ужа пбласт Фптпграфија, пп питаоу свпг пбразпваоа, 
стешених вещтина и аутпрскпг стваралащтва. 
Наппмена: Пптребнп је експлицитнп навести да  ли или не сваки кандидат ппјединачнп испуоава 
услпве за избпр у зваое. 

 

IX       ПРЕДЛПГ ЗА ИЗБПР КАНДИДАТА У ПДРЕЂЕНП ЗВАОE САРАДНИКА 

 

Кпмисија сматра да кандидат мр Маријана Јанкпвић на пснпву кпмплетнпг увида у прилпжену 
кпнкурсну дпкументацију, испуоава све закпнске и друге услпве и преппрушује је за избпр у зваое  
уметнишкпг сарадника за пбласт Примеоене уметнпсти и дизајн; ужа пбласт Фптпграфија, на 
Академији уметнпсти у Бепграду.  
 

 

ППТПИСИ ЧЛАНПВА КПМИСИЈЕ 

 
 
 
 
______________________________________    
мр Ивана Тпманпвић, ред. прпф. 
 
    
_______________________________________ 
Атила Капитао, ванр. прпф. 

 
_______________________________________ 
Саща Прерадпвић, дпцент 
 

Наппмена: Члан кпмисије кпји не жели да пптпище извещтај јер се не слаже са мищљеоем већине шланпва 
кпмисије, дужан је да унесе у извещтај пбразлпжеое, пднпснп разлпге збпг кпјих не жели да пптпище 
извещтај 

 


