


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Nataša Kokić 

Место и датум рођењa  Beograd, 2.10.1979. 

Адреса  Mihajla Vukše 10, 11080 Beograd 

Телефон  064 3495 173 

E-mail адреса  natasa.kokic@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Filozofski fakultet, jedna godina, odsek filozofija (1999. – 2000.) 
Fakultet likovnih umetnosti, odsek slikarstvo, Beograd (1999. – 
2005.) 

Мастер  

Специјализација   

Магистратура  Fakultet likovnih umetnosti, odsek slikarstvo, Beograd (2006. – 
2010.), prof. Gordan Nikolić 

Докторат  Fakultet likovnih umetnosti, odsek slikarstvo, Beograd (2012. – 
2019.), mentor- prof. Mileta Prodanović 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

  

Страни  језици  Engleski, visoki stepen komunikacije 

 
 
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 
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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.  Samostalni umetnik  ULUS, Beograd  2009. – 2019. 

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. 
  
 Nemam zvanično iskustvo u radu sa studentima, ali imam dosta iskustva u privatnom mentorstvu  (naročito na 
magistarskim studijama, jer je profesor Nikolić upućivao studente da mi se obraćaju za pomoć) , razgovorima sa mlađim 
studentima i drugim doktorantima, kao i internacionalnom saradnjom,  (umetnici koji dolaze u Beograd na rezidencijalni 
boravak – Belgrade Artist in Residence) 
  
  

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. O prirodi stvari (crtež kao 

analiza pozicije pojedinca u 
savremenom društvu), 
doktorska izložba I doktorski rad 

 Beograd, galerija Magacin 
Odbrana 2019.  

2018. 
2019. 

2. Alpha  Galerija Gara Perun, Cirih, 
Švajcarska 

 2018. 

3. Disrtibucija verovatnoće  Beograd, Gradska galerija, 
Kulturni centar Grad 

 2018. 

4. Distribucuja verovatnoće  Novi Sad, Kulturni centar  2017. 

5. Behind every man now alive 

stand thirty ghosts 
 Beograd, Umetnički prostor U10   2015. 

6. I’m so full of rocks I can 

hardly move 
 Beograd, Remont galerija  2014. 

7. Egde of the Map  Beograd, Kulturni centar 
Beograda 

  2014. 

8. Nothing comes from 

isolation 
 Oslo, Norveška, Tegneforbundet 

galerija 
 2013. 

9. Strength in Us Ulm, Nemačka, galerija Visual 

Kontakt 
 2012. 

10. Horizont  Beograd. galerija Magacin  2011. 

11. Restauracija  Beograd, Kulturni centar 
Beograda 

 2009. 

12. Za ostalo, molim vas 

pogledajte priloženi CV 
    

13.     

14.     

 



 

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 

Član žirija, nagrada Dimitrije 
Bašičević Mangelos 
 
Član žirija, nagrada Bijenala 
studentskog crteža 

 Beograd 
 
 
Beograd 

 2015. 

 
 
2015. 

O prirodi stvari (crtež kao 
analiza pozicije pojedinca u 
savremenom društvu), 
Doktorski umetnički projekat 
 
 

Beograd 2018. – 2019. 

3. Nagrada Fakuleta za crtež, 
Fakultet  likovnih umetnosti; 
 
Nagrada galerije Ilija M Kolarac 
za najbolju izložbu u sezoni 
2005./06.; 
 
Kultur Kontakt Austrija i Henkel  
Art Award za crtež, sertifikat;       
 
 Nagrada Vladimir Veličković, 
nagrada za crtež         
 
Nagrada Dimitrije Bašičević 
Mangelos           
 
Nagrada za crtež, The FID, 
finalista                              
 

Beograd 
 
 
Beograd 
 
 
 
Beograd 
 
 
Beograd 
 
 
Beograd 
 
 
Pariz 

2001. 
  
 
2006. 
 
 
 
2008. 
 
 
2013. 
 
 
2014. 
 
 
2017. 

 

  
 
 



 

 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). 

 

Belgrade artist in residence, saradnik, od 2015. godine 
 
 

 

 

 

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. International Studio & 
Curatorial Program (ISCP)  
 

 New York  2014. 

2. Nordisk Kunstnarsenter 
Dale 

Dale, Norveška 2015. 

3. Kunst Kamers Rotterdam Roterdam, Holandija  2011. 
 

 
4. Centar za islandsku 
umetnost i Udruzenje 
vizuelnih umetnika Islanda 
 
5. U pripremi - projekat sa 
Astronomskom 
opservatorijom Beograd, site 
specific umetnički projekat, 
još uvek bez naziva (2020.) 
 
 

Reykjavik, Island 
 
 
 
 
Beograd 

2009.  
 
 
 
 
2020.-2021. 

 
 



 

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 
 

Искуство у консултацијама и неформалном менторству са млађим студентима и докторантима (у класи 
проф. Гордана Николића), као и искуство интернационалне сарадње са уметницима који долазе у Београд 
на резиденцијални боравак Belgrade Artist in Residence, сарадник од 2015. године. 

 

 

 

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. 

 

Наташа Кокић се на овом конкурсу представља као запажена и остварена ауторка која је реализовала 22 

самосталне изложбе и преко 40 групних изложби у земљи и иностранству (Норвешка, Немачка, Швајцарска, 

Француска, Аустрија, Естонија, Шведска, Данска, Холандија, Шпанија, Исланд, Финска). 

 

Део радова које је Наташа Кокић предала на конкурс за избор асистента ФЛУ чинe окосницу њених 

самосталних изложби (Дистрибуција вероватноће, КЦ Град, Београд 2017) и изложбе докторског уметничког 

пројекта „О природи ствари – цртеж као анализа позиције појединца у савременом друштву“ одржане у 

галерији Магацин у Београду 2018. године. Спис античког филизофа Лукреција Кара „О природи ствари“ који 

даје наслов ликовним истраживањима Наташе Кокић написан је у првом веку пре нове ере. Књига истражује 

епикурејску физику применом поетског језика и метафора – говори о принципима атомизма, о природи ума, 

душе и мисли; о развоју света и његових појава и разноврсности небеских и земаљских појава. На појавном 

плану иконографија Наташе Кокић наслоњена на тај древни текст може се препознати кроз теме као што су 

пејзаж, ентеријер, физика, хемија и астрономија. Ти наизглед неповезиви призори макро (крајолици – махом 

планински, крашки) и микро (модели атома) космоса доведени су у везу са идејом да се кроз разноврсне 

алегорије представи основни концепт циклуса, а то је посредна критика савременог начина живота.  

Пејзаж, као једна од линија њеног интересовања, се на радовима Наташе Кокић најчешће појављује као 



планина или конфигурација планинских венаца. У њеном виђењу пејзаж се може схватити и као симбол 

непремостивих препрека, тешкоћа са којима се као појединци сусрећемо током живота. Истовремено он 

представља и наше приватно замишљено станиште, које постоји можда само у нашим мислима и машти. 

Тактилан, крхк и нестабилан, он је отворен за комуникацију и ту је да нам помогне да развијемо идеје и 

пронађемо инспирацију. У „подциклусу“ названом „Комета која се распада“ уметница у свој рад 

ненаметљиво уводи темпоралну димензију, то су секвенце или кадрови једног процеса, низ слика са истим 

мотивом који је у процесу трансформације у времену. Тиме се наставља континуитет кинематографских 

интересовања која су била карактеристична и за њен рад у претходним периодима. 

 

Други део радова припада серији цртежа на којој тренутно ради „ Ансамбл могућих историја “ у којима кроз 

различите мотиве анализира функционалност савременог друштва и његовог односа према појединцу. 

Користећи фотографије из свакодневног живота (лампе, завесе), вештачки створене атмосфере (уз помоћ 

играчака, папира и картона) и научне илустрације и моделе (атома, планета, комета) Наташа Кокић говори о 

непосредном окружењу које је супростављено стремљењима и сновима појединца. Ауторка у свом раду 

ствара комплексне светове, који као затворени системи имају тенденцију да се дегенеришу и распадну у 

природном ентропијском процесу. Та фрагментација никада није приказана као крајња последица, већ је 

усмерена на стања која јој преходе, на први поглед добро организоване друштвене структуре које су на 

ивици катастрофе. Као ансамблаж различитих инструмената који стварају музику/какофонију, њени радови 

настоје да нагласе савремену друштвену ситуацију са циљем подстицања промене. 

 

Радови Наташе Кокић су великих формата и најчешће су израђени у комбинацијама графитних оловки 

различитих тврдоћа, или пак црног и белог угљена на папиру. Често су конципирани као „синемаскопски“ 

ротулус или као целина састављена од мањих делова. Они у себи носе пажљиво контролисану количину 

засићења материјом/бојом којом ауторка организује валерску оркестрацију. Цртачка посвећеност Наташе 

Кокић на овако постављеним радовима доноси хармоничан склад изузетне технике, савршене мере и 

префињеног стила, а сваки од њених великих формата представља својеврсни подухват дуготрајног и 

преданог рада заснованог на пажљивом посматрању и поимању света, његових материјалних и духовних 

инстанци. 

 

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. 

 
Члан жирија за:  
 

• Награду Димитрије Башичевић Мангелос Београд, 2015. 

• Награду Бијенала студентског цртежа, Београд, 2015. 
 



Добитница је престижних награда: 
 
• Финалиста THE FID награде за цртеж, Париз, Француска, 2016; 
• Награда Димитрије Башичевић Мангелос, Фондација за Цивилно Друштво Њујорк и Ремонт 

галерија, 2014;  
• Награда за цртеж Владимир Величковић, Београд, 2013; 
• KulturKontak Austria и Henkel Art Award за цртеж, сертификат, представник Србије, 2008; 
• Награда галерије Илија М. Коларац за најбољу изложбу у сезони 2005/2006, Београд; 
 
Радови јој се налазе у престижним колекцијама у земљи и иностранству:  
 

• Колекција Културног центра Београда и Oктобарског салона;  

• Колекција галерије Хаос;  

• Колекција компаније Siemens, Беч, Аустрија; 

• колекција Ernst Hilger Contemporary, Беч, Аустрија;  

• Vanlose Kulturhus, Копенхаген, Данска;  

• колекција града Скокхолма, Швајцарска; 

• колекција музичке школе Даворин Јенко, Београд 

• Колекција Уметничке галерије Крушевац 

 

 

 

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). 

 

Ангажовање у уметничким и научним институцијама и организацијама: 
 

• Belgrade artist in residence, сарадник од 2015. године 

• У припреми - пројекат са Астрономском опсерваторијом Београд, site-specific уметнички пројекат, 
још увек без назива (2020) 
 

Презентације у уметничким институцијама и организацијама:  
 

• Behind every man now alive stand thirty ghosts, разговор и вођење, Уметнички простор U10, 
Београд, 2015. 

• International Studio and Curatorial Program experience, ISCP искуство, Ремонт галерија, Београд, 
2015. 

• International Studio and Curatorial Program, ISCP Salon, представљање радова, Њујорк, САД, 2014. 

• 9th Circle of Obsession, представљање радова, Савремена галерија Зрењанин, Србија, 2012. 

• Димитрије Башичевић Мангелос награда, представљање финалиста, Контекст галерија, Београд, 
2007. 

• Leonhardi Kulturprojekte, Reenacting moments, Kosovo Art Gallery, Приштина, Косово, 2007. 



 

 

 

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. 

 
Учесница је великог броја иностраних резиденцијалних програма:  

• Nordisk Kunstnarsenter Dale, Dale i Sunnfjord, Норвешка, 2015. 

• International Studio and Curatorial Programme ISCP, New York, USA, 2014;  

• Kunst Kamers Rotterdam, Home is where you hang your Art, Roterdam, Holandija,2011;  

• Центар за исландску уметност и Удружење визуелних уметника Исланда (SIM), Reykjavik, 
Исланд, 2008. 

 

 

 

 

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 избор сарадника у звању асистента на сликарском одсеку Факултета ликовних 
уметности у Београду пријавило се деветнаест кандидата и то (по редоследу пријављивања): 
Антанасије Пуношевац, Драгиша Маринковић, Душан Стипић, Исидора Фићовић, Ивана 
Драгутиновић Соколовски, Ивона Плескоња, Јован Воротовић, Лариса Ђурић, Лидија Делић, Маја 
Гајић, Миљан Стевановић, Наташа Кокић, Никола Милекић, Нина Тодоровић, Сања Црњански, 
Смиља Иветић, Тамара Ждерић, Тања Богданић и Томица Радуловић. Кандидаткиња Ивона 
Плескоња одустала је од конкурса пре него што је Комисија започела са радом. Сви пријављени 
кандидати задовољавају формалне и уметничке пропозиције конкурса. Комисија закључује да 
изразито висок ниво уметничких достигнућа већине кандидата уједно говори и о високом 
уметничком нивоу студената који тренутно похађају или су завршили докторске уметничке 
студије на ФЛУ.  
Петочлана комисија је одлучила да Наставно-уметничко-научном већу ФЛУ предложи следеће 
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