


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Тања Богданић 

Место и датум рођењa  Сарајево, Босна и Херцеговина, 05.08.1989. 

Адреса  Генерала Жданова 23/83, 11100  Нови Београд 

Телефон  +381 64 13 49 344 

E-mail адреса  tanjabogdanic@yahoo.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије 2010 – Факултет ликовних уметности, Београд 

Мастер 2012 - Факултет ликовних уметности, Београд 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  2019 - Факултет ликовних уметности, Београд 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 Зимски семестар школске 2010/2011. године, Факултет лепих 

уметности, Париз, Француска (Ecole nationale supérieure des 

Beaux arts) 

Страни  језици  Енглески језик (напредни ниво) и француски језик (DELF  Б1) 

 
 
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. демонстратор   Факултет ликовних уметности, Београд   Школска 2012/2013. 

година 

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. Лични асистент у раду са 

децом са сметњама у развоју 
 Дечје срце, Београд 

Хуманитарна организација за помоћ 

особама са сметњама у развоју 

 Септембар - ... 

2019. године 

2. Видео монтажер  Warrior Poet Society, САД  јул – август  

2019. године 

3. Видео монтажер  Спортски клуб Tribe, Београд  2017 – 2019. године 

4. Асистент кординатора 

догађаја 
 The Maze Play, Београд  2017 – 2019. године 

5. Лични асистент Yugoexport - Oral Corporation – основана 

у Илионису (САД). Уметнички пројекат 

Ирене Хаидук за изложбу у Витни музеју 

(Whitney Museum – Whitney Biennale 

2017, New York), и изложбу Documenta 

14 у Каселу (Немачка) и Атини (Грчка).  

 

2016 – 2017- године 

6. Наставник сликања и 

цртања за младе и наставник 

сликања и цртања на 

француском језику 

Перо арт центар, Београд 2013-2015.године 



 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. 

  Рад у звању Демонстратора на Факултету ликовних  уметности у Београду 
 
  Наставник сликања и цртања за младе и наставник сликања и цртања на француском језику. Перо арт 
центар, Београд 
 
  
  
  

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.Сети се да не заборавиш Галерија Факултета ликовних 

уметности, Београд (самостална 

изложба 

2018. година 

 2.Ликовне поетике цртежа, 

поводом 80 година Факултета 

ликовних уметности 

Галерија Факултета ликовних 

уметности, Београд (групна 

изложба) 

 

2017. година 

 3.Одабрани: Сети се да не 

заборавиш 

Галерија дома омладине 

Београда 

(самостална изложба)  

2016. година 

 4.Синтеза Француски институт, Београд 

(самостална изложба) 

 

 2015. година 

 5.Изложба Raiffeisen Club 

награде за младе уметнике 

 Галерија 12 New media HUB, 

Београд (групна изложба) 

 2014. година 

 6.Литограф – Картограф  Војнографски институт 

Калемегдан, Београд (групна 

изложба) 

 2013. година 

 7.Фрагменти 

 

Галерија Факултета ликовних 

уметности, Београд (групна 

изложба) 

 

 2013. година 

 8.Student & Faculty 

international exchange 

 Georgian Collage, Barrie, Канада 

(групна изложба) 

 2013. година 

 9.Нови чланови 2013 

 

Уметнички павиљон ''Цвјета 

Зузорић'', Београд (групна 

изложба) 

 

 2013. година 

10. Одбачени 

 

Галерија Звоно, Београд 

(самостална изложба) 

 

 2012. година 

11. 25. Чукарички ликовни 

салон 

 

Галерија '73, Београд (групна 

изложба) 

 

 2012. година 



 12. Изложба радова 

награђених студената 

2011/12. 

 

Галерија Факултета ликовних 

уметности, Београд (групна 

изложба) 

 

 2012. година 

13.  41. изложба цртежа и 

скулптура малог формата 

студената Факултета 

ликовних уметности у 

Београду 

Галерија Дома омладине, 

Београд (групна изложба) 

 2012. година 

 14. ц3  Галерија Дома културе 

Студентски град, Београд 

(групна изложба) 

 2011. година 

15. 40. изложба цртежа и 

скулптура малог формата 

студената Факултета 

ликовних уметности у 

Београду 

 

Галерија Магацин, Београд 

(групна изложба) 

 

 2011. година 

 16. Драги Друже  Visual Аrt зона, Миксер 

фестивал, (групна изложба) 

 2011. година 

 17. 39. изложба цртежа и 

скулптура малог формата 

студената Факултета 

ликовних уметности у 

Београду 

 Галерија Магацин, Београд 41. 

изложба цртежа и скулптура 

малог формата студената 

Факултета ликовних уметности 

у Београду (групна изложба) 

 2010. година 

 18. ФЕСТУМ – Фестивал 

студената Универзитета 

уметности у Београду 

 

 Галерија Студентског 

културног центра, Београд 

(групна изложба) 

 

 2010. година 

19. Међународни сајам 

цртежа XXI века ( Foire 

internationale dessins du 21e 

siècle) 

Loft Nikki Diana Marquardt 

Gallery, Париз, Француска 

(групна изложба) 

 

2010. година 

 

20. Изложба цртежа 

студената II године 

Факултета ликовних 

уметности у Београду, класа 

професора Марије 

Драгојловић 

Факултет ликовних уметности, 

Нови Сад (групна изложба) 

 

2009. година 

 

21. Прогресивне наде 3 

Кустос Биљана Томић 

Галерија Хаос, Београд (групна 

изложба) 

2008. година 

  
 
 
 
 
 
 



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. Награда за филм  Чорта фест, Србија   2019. године 

2. Raiffeisen Club награда за 

младе уметнике 
Галерија 12 New media HUB, 

Београд 
2014. године 

3. Награда из Фонда ''Мр 

Миодраг Јањушевић 

академски сликар'', за 

најуспелији рад из области 

сликарства завршне године 

студија у школској 2011/12 

години на Факултету 

ликовних уметности, класа 

професора Слободана 

Роксандића 

Факултет ликовних 

уметности, Београд 
2012. године 

4. Стипендиста Владе 

Републике Србије – Фонда за 

младе таленте Републике 

Србије 

Влада Републике Србије, 

Београд 

2012. године 

5. Награда за најбољи 

уметнички рад младог 

уметника представљен у 

оквиру Арт зоне 

Миксер фестивал, Београд 2011. године 

6. Стипендија Француске 

владе за четворомесечни 

боравак у Француској на 

Факултету лепих уметности у 

Паризу 

Француски институт, 

Београд 

2010. године 

7. Стипендиста Републичке 

фондације за развој научног и 

уметничког подмлатка 

 

Министарство омладине и 

спорта 

2005/2011. године 

 

  
 
 
 



 

 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..Аванка интернационални 

филмски фестивал 

 

 Аванка, Португал  2014. година 

2.Rota Jovem, Work in 

progress I 

 Ст. Педро, Португал 2012. година 

3. Concordia – рестаурација  Дуравел, Француска 2011. година 

4.Рестаурација 

 

 Шпиц, Аустрија 

 

2010. година 

5.Sun Flower Festival, 

позоришни пројекат 

 

Фрајберг, Немачка 

 

2009. година 

6.Concordia – рестаурација 

замка Свете Сузане из XI 

века 

 

Св. Сузана, Француска 2007. година 

 



 

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 

 
У току школске 2012/13 године радила је као демонстратор на Сликарском одсеку Факултета ликовних 
уметности у Београду у класи проф. Слободана Роксандића  

 

 

 

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. 

 

Тања Богданић је реализовала 4 самосталне изложбе и учествовала на 15 групних изложби у земљи и 
иностранству (Француска и Канада). 
 
Мотиви који се појављују на сликама и цртежима Тање Богданић припадају свету „МАЛИХ СТВАРИ“, то су 

мали и јефтини предмети индустријске производње, које је лако затурити, изгубити, бацити и заменити 

новим. Повезаност са objet trouvé естетиком са почетка XX века има корене у детињству ауторке, када се 

кроз игру упознала са предметима попут штипаљки, гума за отпушавање сливника и зихернадли. Ово је 

свакако необичан избор нерепрезентативних симбола потрошачке цивилизације који ауторка поставља на 

пиједастал и проучава са великом пажњом. Они су умножени попут Ворхолових Brillo кутија или Campbell's 

soup конзерви, али су небрендирани, испражњени од поп-културног садржаја и испуњени личном, 

емпотивном везом са прошлошћу. Пројектујући сећања на папир посредством цртежа она ове одабране 

предмете приказује у димензијама које нису природне, те штипаљке, зихернадле и гуме за отпушавање 

сливника у ликовном процесу постају монументални, значајни и готово претећи облици. Креирајући 

„непријатељску“ атмосферу уметница кроз једноставан израз осликава антагонизме потрошачког друштва 

чије последице свакодневно живимо: хиперпродукцију и осећај празнине, серијску производњу и 

индивидуалност, луксусз и једноставност, свест и подсвест.  

Сликарски и цртачки опус Тање Богданић почива на пажљивом, медитативном посматрању одабраних 

предмета и посвећеном стваралачком процесу у којем користи низ ликовних стратегија као што су 



увећавање, умножавање, рекомпоновање, декомпоновање, реконтекстуализација и дематеријализација. На 

тај начин она предметима даје нове улоге, ван предодређених и приписаних ограничења првобитне робне 

означености. Овим поступком ствара се нови значењски и амбијентални контекст који посматрача наводи да 

означене употребне баналне предмете из свакодневице перцепира на другачији и загонетнији начин. Попут 

нарастања предмета у књизи Алиса у земљи чуда Тања Богданић ствара читав нови свет и просторни 

наратив у којем се губе уобичајене представе о величини и функцији и отвара простор за имагинацију, 

пројекцију и самоспознају. Деликатним грађењем форме, а потом светлосном разградњом те исте форме, у 

сликарском поступку се оживљава нова и другачија перцепција предмета, уједно и ствара одређени 

драматуршки набој. Гомилањем и постављањем у одређене односе ови предмети постају специфичан 

„мементо мори“ савремене потрошачке културе, мртве природе које попут слика из холандског златног 

периода опомињу на пролазност и ефемерност живота. Анонимни, униформни, серијски произведени 

предмети на тај начин постају предмет комплексне ликовне и значењске игре кроз коју ауторка рефлектује 

своје ставове и промишљања савремених друштвених односа, потрошачког друштва, као и тржишта културе 

и уметности.  

 

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. 

 
Добитница је више награда за свој рад:  
 

• Награда за филм на X Чорта фесту, 2019. године  

• Raiffeisen Club награда за младе уметнике, Галерија 12 New media HUB, Београд, 2014. године 

• Награда из Фонда ''Мр Миодраг Јањушевић академски сликар'', за најуспелији рад из области 
сликарства завршне године студија у школској 2011/12 години на Факултету ликовних уметности у 
Београду, 2012. године.  

• Награда за најбољи уметнички рад младог аутора у оквиру Арт Зоне Миксер фестивала у Београду 
2011. године 

• Добитница је стипендије Француске владе за четворомесечни боравак у Француској на школи The 
École nationale supérieure des Beaux-Arts у Паризу, 2010. године. 

 

 

 

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). 



 
1. Лични асистент у раду са децом са сметњама у развоју, Дечје срце, Београд, Хуманитарна организација 

за помоћ особама са сметњама у развоју, септембар 2019. године 

2. Видео монтажер Warrior Poet Society, САД,  јул – август 2019. године 

3. Видео монтажер Спортски клуб Tribe, Београд, 2017 – 2019. године 

4. Асистент кординатора догађаја The Maze Play, Београд, 2017 – 2019. године 

5. Лични асистент Yugoexport - Oral Corporation – основана у Илионису (САД). Уметнички пројекат Ирене 

Хаидук за изложбу у Витни музеју (Whitney Museum – Whitney Biennale 2017, New York), и изложбу 

Documenta 14 у Каселу (Немачка) и Атини (Грчка), 2016/2017. 

6. Наставник сликања и цртања за младе и наставник сликања и цртања на француском језику, Перо арт 

центар, Београд, 2013-2015.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.  
 

• Аванка интернационални филмски фестивал, Аванка, Португалија, 2014. година 

• Rota Jovem, Work in progress I, Ст. Педро, Португалија, 2012. година 

• Concordia – рестаурација, Дуравел, Француска, 2011. година, Рестаурација Шпиц, Аустрија, 2010. 
година 

• Sun Flower Festival, позоришни пројекат, Фрајберг, Немачка, 2009. година 

• Concordia – рестаурација замка Свете Сузане из XI века, Св. Сузана, Француска, 2007. година 

 

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 
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