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ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 

I       ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

          1/284 од 14.09.2020. године 

2. Датум и место објaвљивања конкурса 

14.09.2020. www.akademijaumetnosti.edu.rs  

3. Број наставника који се бира, звање и назив уже области за коју је расписан конкурс 

         - један наставник у звању од доцента до ванредног професора за област Драмске и 

аудиовизуелне уметности; ужа област Монтажа 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 

области за коју је изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан 

комисије запослен 

            

 Aлександар Поповић, ванр. проф. Академије уметности 

 Драгољуб Елчић, ред. проф. Академије уметности 

 Милош Радивојевић, ред. проф. у пензији 

 

5. Пријављени кандидати 

                  1. Милена Предић 

 
 

  

II      БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

 
Милена Бпгпљуб Предић 
 

2. Зваое 

 
Ванредни прпфеспр 
 

3. Датум и местп рпђеоа 

 
02.10.1978. Бепград 

 

4. Адреса 

 
Миклпщићева 2, Бепград 
 

5. Устанпва или предузеће у кпје је сада заппслен и прпфесипнални статус 

 
Универзитет Синергија, Бијељина, Република Српска 
Ванредни прпфесрп Факултета драмских и филмских уметнпсти  
 

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/
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6. Гпдина уписа и заврщетка виспкпг пбразпваоа, универзитет, факултет, назив студијскпг 
прпграма (студијска група), прпсешна пцена тпкпм студија и стешени струшни пднпснп 
академски назив 

 
1999 -2003 Универзитет БК, Академија уметнпсти БК, 
Катедра за Филмску и телевизијску мпнтажу 
9.90  
Диплпмирани филмски и телевизијски мпнтажер 
 

7. Гпдина уписа и заврщетка специјалистишких, пднпснп магистарских студија, универзитет, 
факултет, назив студијскпг прпграма, прпсешна пцена тпкпм студија, наушна пбласт и 
стешени академски назив 

  
/ 
 

8. Наслпв специјалистишкпг рада, пднпснп магистарске тезе, ментпр 

       
/ 

 

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 – шита, пище, гпвпри - пдлишнп 
Немашки језик – шита, пище гпвпри  - дпбрп 

 

12. Прпфесипнална пријентација (пбласт, ужа пбласт и уска пријентација) 

 
Драмске и аудипвизуелне уметнпсти 
Филмска и телевизијска мпнтажа 

 

13. Местп и трајаое специјализација и студијских бправака у инпстранству 

 
2012-2013 Duke University - Think again: How to reason and argue Online course 
2013 Wesleyan University - The Language of Hollywood: Storytelling, Sound and Color Online 
course 
2013 The University of Edinburgh – E-Learning and digital cultures Online course 
 

14. Кретаое у прпфесипналнпм раду (устанпва, факултет, универзитет или фирма, трајаое 
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заппслеоа и зваое - навести сва зваоа) 

 
Факултет уметнпсти Академија уметнпсти БК (2004-2008) уметнишки сарадник на Катедри 
за Филмску и телевизијску мпнтажу 
Факултет уметнпсти Академија уметнпсти БК (2008-2013) дпцент на Катедри за Филмску и 
телевизијску мпнтажу 
Факултет уметнпсти Академија уметнпсти БК (2013-2017) ванредни прпфеспр на Катедри 
за Филмску и телевизијску мпнтажу 
Факултет драмских и филмских уметнпсти Универзитета Синергија (2015 -) ванредни 
прпфеспр 

 

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 
 

 

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) 

 
        

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

 

 
        

5. Референце наципналнпг нивпа (публикације у дпмаћим шаспписима, сампсталне или 
кплективне дпмаће излпжбе и уметнишки или сппртски наступи у земљи) 

 
а) у ранијем перипду 
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- Мпнтажер филма п филму Лавиринт (2002.) 

 
- Мпнтажер филма п филму Буђеое из Мртвих (2005.) 
 
- Мпнтажер кратких дпкументарних филмпва за манифестацију Најплеменитији ппдухват, 

у прганизацији Вешероих Нпвпсти, р. Милутин Јпванпвић (2005-2006.) 
 

- Мпнтажер дугпметражнпг игранпг филма Флерт  у прпдукцији Академије уметнпсти „БК“, 
р. Никпла Мищић, Владимир Ппппвић, Радпсалв Впјинпвић, Младен Шевић (2005.) 

 
- Мпнтажер краткпг филма Лана, Наташа и Ксенија  у прпдукцији Застава филма, р. Иван 

Пещукић (2005.) 
 

- Мпнтажер краткпг дпкументарнпг филма Живпт у срцу таме, р. Милутин Јпванпвић 
(2006.) 

 
- Асистент мпнтаже дугпметражнпг игранпг филма Крпјачева тајна у прпдукцији куће 

Zillion Films, р. Милпщ Аврампвић (2006.) 
 
- Асистент мпнтаже дугпметражнпг игранпг филма Сутра ујутру у прпдукцији куће Zillion 

Film, р. Олег Нпвкпвић (2006.) 
 

- Мпнтажер дугпметражнпг игранпг филма Одбачен у прпдукцији куће Testament Films, р. 
Милпщ Мища Радивпјевић (2006.) 

 
- Мпнтажер пилпт епизпде игране серије Коига смеха и забправа, р. Маркп Каменица, пп 

тексту Зпрана Живкпвића (2007.) 
 

- Мпнтажер дугпметражнпг дпкументарнпг филма Мпна 2000-2007, р. Иван Пещукић (2007.) 
 

- Ппстпрпдукција музишкпг сппта групе Тригер, у уздаоу ПГП РТС-а (2007.)  
 

- Други мпнтажер  31 епизпде игране серије Гпрки плпдпви, р. Синища Кпвашевић у 
прпдукцији куће Ave Serbia (2008-2009.)  

 
- Други мпнтажер 7 епизпдa игране серије Јесен стиже Дуоп мпја, р. Љубища Самарчић у 

прпдукцији куће Cinema Design (2009-2010.)  
 

- Кпнсултант у мпнтажи дугпметражнпг игранпг филма Бели, Бели свет, р. Олег Нпвкпвић 
(2010.)  
 

- Асистент мпнтаже  14 епизпдa игране серије Мирис кише на Балкану, р. Љубища 
Самарчић у прпдукцији куће Cinema Design (2010-2011.)  

 
- Мпнтажер 10 епизпда игране серије Фплк, р. Дущан Милић у прпдукцији кућа Adrenalin и 

Eye to eye (2012-2013.) 
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- Мпнтажер дугпметражнпг игранпг филма Травелатпр, р. Дущан Милић (2013.) 
 

б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

- Асистент мпнтаже дугпметражнпг пмнибус филма Једнаки, р. Дејан Караклајић, Игпр 
Стпименпв, у прпдукцији кућа Cinnamon и Absinthe (2014.) 
 

- Мпнтажер две епизпде серијала Титпва спба тајни, у прпдукцији куће Филмске нпвпсти, 
р. Дејан Караклајић, Драган Кпвашевић (2015.) 
 

- Мпнтажер 12 епизпда игране серије Чизмаши, у прпдукцији куће Еyе тп еyе, р. Дејан 
Зешевић (2015.) 
 

- Мпнтажер 22 епизпде игране серије Сумоива лица у прпдукцији куће Film Deluxe, р. 
Дущан Милић, Гпран Станкпвић (2016.) 

 
- Мпнтажер дугпметражнпг игранпг филма Изгредници, р. Дејан Зећевић (2017.) 

 
- Други мпнтажер 10 епизпда прве сезпне игране серије Сенке над Балканпм, у прпдукцији 

куће Кпбра филм, р. Драган Бјелпгрилић (2017.) 
 

- Мпнтажер дугпметражнпг игранпг филма Јужни ветар, р. Милпщ Аврампвић (2018.)  
 

- Мпнтажер 11 епизпда игране серије Краљ Петар Први, р. Петар Ристпвски у прпдuкцији 
куће Zillion film (2018.) 
 

- Мпнтажер 4 епизпде друге сезпне игране серије Сенке над Балканпм, у прпдукцији куће 
Кпбра филм, р. Драган Бјелпгрилић (2019.) 
 

- Мпнтажер 4 епизпде игране серије Јужни ветар, р. Милпщ Аврампвић, (2019.) 
 

- Мпнтажер 6 епизпда игране серије Тпма, р. Драган Бјелпгрлић, Зпран Лисинац, у 
прпдукцији куће Кпбра филм (2020-21.) 
 

- Мпнтажер игранпг филма Тпма, р. Драган Бјелпгрлић, у прпдукцији куће Кпбра филм 
(2020-21.) 
 
 

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 
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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. Обављаое 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 

 

13. Струшни рад (прихваћени или реализпвани прпјекти, патенти, закпнски текстпви и сл.) 

 
 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

 
2014. Златна антена – награда за најбпљу мпнтажу игране серије „Фплк“ на ФЕДИС 
фестивалу 
2017. Златна антена – награда за најбпљу мпнтажу игране серије „Сумоива лица“ на 
ФЕДИС фестивалу 
 

15. Осталп 

 
 

 

IV        ПЕДАГПШКА СППСПБНПСТ И ДППРИНПС У НАСТАВИ 

Претходни наставни рад (пре избпра у зваое наставника): 

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

 
Филмска и телевизијска мпнтажа 
Технплпгија линеарне мпнтаже 1, I гпдина, недељнп 2 шаса предаваоа 
Технплпгија линеарне мпнтаже 2, I гпдина, недељнп 2 шаса предаваоа 
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Мпнтажа кратких фпрми 1, I гпдина, недељнп 2 шаса вежби 
Мпнтажа кратких фпрми 2, II гпдина, недељнп 4 шаса вежби 
Мпнтажа дугих фпрми, III гпдина, недељнп 4 шаса вежби 
 
Филмска и телевизијска камера 
Филмска и телевизијска мпнтажа, III гпдина, недељнп 2 шаса предаваоа 
 

2. Педагпщкп искуствп 

2004-2008 уметнишки сарадник на Катедри за Филмску и телевизијску мпнтажу AУ 
2008-2013 дпцент на Катедри за Филмску и телевизијску мпнтажу АУ 
2013-2017 ванредни прпфеспр на Катедри за Филмску и телевизијску мпнтажу АУ 
2015 - ванредни прпфеспр на Факултету драмских и филмских уметнпсти Универзитета 
Синергија  

 

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

 
  

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

 
 

5. Оцена приступнпг предаваоа 

 
 

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

 
Естетика мпнтаже 2 – мпдели репрезентације у дпкументарнпм филму 
Мпнтажа дугих фпрми – семантишкп-синтаксишка теприја филмских жанрпва 
 

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

 
 
 

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

 
Скрипта у електрпнскпм пблику: Увпд у дпкументарни филм – Бил Никплс (превод 
одабраних поглавља) 
Сарадоа на изради ДВД диска за коигу прпф. Гпрдане Зафранпвић, Оснпвни филмски 
ппјмпви, у издаоу АУБК. (2007) 
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5. Награде и признаоа универзитета, педагпщких и наушних  аспцијација 

 
 

6. Извпђеое наставе на универзитетима ван земље 

 
Слпбпмир П универзитет, Академија уметнпсти, Одсек за аудип-визуелну уметнпст 
Предмети: Технплпгија кпмпјутерске мпнтаже 1,2,3,4 
Универзитет Синергија, Факултет драмских и филмских уметнпсти 
Предмети: Кпмпјутерска мпнтажа 1 и 2, Естетика филма 1 и 2, Филмска и тв мпнтажа 1, 2, 3 
 

7. Мищљеое студената п педагпщкпм раду наставника 

 
2012. oцена 5,00 
2013. пцена 4,85 
2014. oценa 4,99 
2015. oценa 4,90.  

 

8. Осталп 

 
 

 

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) 

 
Ментпр за диплпмске радпве: 

Милпщ Мацанпвић, Фимска и тв мпнтажа, Драматургија звука на филму, 2015. 
Михаилп Шуљагић, Фимска и тв мпнтажа, Алехандрп Гпнзалес Иоариту, 2015.  
Стефан Димитријевић, Филмска и тв мпнтажа, Евплуција визуелних ефеката у филмскпм 
изразу, 2014. 

 

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 

 
Члан кпмисије за пдбрану прекп 50 диплпмских радпва студената катедре за Филмску и 
телевизијску мпнтажу. 
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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. Организација, 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 једној страници куцаног текста) 

 

Кандидаткиоа Милена Предић бави се филмскпм и тв мпнтажпм већ дужи низ 
гпдина, заппшевщи плпдну каријеру у најкпмплекснијем дпмену свпје струке – 
игранпј филмскпј структури. Тпкпм свпје прпфесипналне каријере радила је на  
прпјектима (играним филмпвима и серијама) највищег ранга кпји су нереткп били 
награђивани престижним дпмаћим и међунарпдним наградама. Милена Предић 
демпнстрира щирпк расппн уметнишкпг интереспваоа у пбласти драмских и 
аудипвизуелих уметнпсти кпји се пгледа у инпвативнпм приступу стваралашкпм раду. 
У оеним пствареоима преппзнатљива је зрелпст приступа кпји карактерище 
темељнп разумеваое стилских и естетских изражајних средстава и оихпва дпследна 
примена унутар кпнвенципналних структура, кап и аутпрска реинтерпретација 
унутар експерименталних. Неминпвнп је упућена на аутпрствп у креативнпм раду 
шиме усппставља виспке прпфесипналне критеријуме у третираоу мпнтажнпг 
прпцеса кап заврщнпг шина режије. Креативни приступ уметнпсти примеоује и у 
педагпщкпм раду кпјим преданп пренпси знаое. Знашајнп искуствп у мпнтажи 
играних структура шини оена предаваоа ппсебнп занимљивим и кприсним за 
студенте са кпјима пстварује блиску сарадоу. У предавашкпм раду пслаоа се на 
примену савремених наставних технплгија, активнп и редпвнп пбнавља прпграм 
предмета и наставни материјал и библипграфију, кпнципира инпвативне метпде 
унутар наставнпг прпцеса знашајнп унапређујући рад. Ппказује пптпунп ппсвећеое у 
реализацији ппстављених виспких циљева у пбласти педагпщкпг рада, 
преиспитујући, прпверавајући и рефпрмищући кпнципиране метпде.   
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VIII   МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА 

ПОЈЕДИНАЧНО (на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан) 

 

Кандидат Милена Предић испуњава све обавезне и све изборне услове за избор у  звање 

ванредног професора предвиђене Законом о високом образовању РС и Правилником о избору 

наставника Академије уметности и то: 

                                                             

ОБАВЕЗНИ: 

 I Искуство у педагошком раду са студентима  

Кандидат има щеснаестппгпдищое (16) педагпщкп искуствп, пд уметнишкпг 
сарадника, прекп дпцента дп ванреднпг прпфеспра.  
 

II Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног  

протеклог изборног периода  
Струшнпст, креативнпст у настави, ппсвећенпст и пдгпвпрнпст у раду су главне 
карактеристике педагпщкпг рада прпф. Милена Предић щтп ппказују студентске анкете 
кап и мищљеое кплега. 

 

III Шест репрезентативних референци у ужој уметничкој области за коју се бира, 

најмање две различите категорије, од којих најмање три од избора у претходно звање  

1. категприја асистент мпнтаже/ други мпнтажер  
Асистент мпнтаже дугпметражнпг пмнибус филма Једнаки, р. Дејан Караклајић, Игпр 
Стпименпв, у прпдукцији кућа Cinnamon и Absinthe (2014.) 
Други мпнтажер 10 епизпда прве сезпне игране серије Сенке над Балканпм, у прпдукцији 
куће Кпбра филм, р. Драган Бјелпгрилић (2017.) 
 
2. категприја мпнтажер 
Мпнтажер дугпметражнпг игранпг филма Изгредници, р. Дејан Зећевић (2017.) 
Мпнтажер дугпметражнпг игранпг филма Јужни ветар, р. Милпщ Аврампвић (2018.) 
Мпнтажер 11 епизпда игране серије Краљ Петар Први, р. Петар Ристпвски у прпдuкцији 
куће Zillion film (2018.) 
Мпнтажер 4 епизпде друге сезпне игране серије Сенке над Балканпм, у прпдукцији куће 
Кпбра филм, р. Драган Бјелпгрилић (2019.) 
Мпнтажер 4 епизпде игране серије Јужни ветар, р. Милпщ Аврампвић, (2019.) 
Мпнтажер 6 епизпда игране серије Тпма, р. Драган Бјелпгрлић, Зпран Лисинац, у 
прпдукцији куће Кпбра филм (2020-21.) 
Мпнтажер игранпг филма Тпма, р. Драган Бјелпгрлић, у прпдукцији куће Кпбра филм 
(2020-21.) 

 

IV Менторство на два завршна рада на свим нивоима студија 
 
Милпщ Мацанпвић, Фимска и тв мпнтажа, Драматургија звука на филму, 2015. 
Михаилп Шуљагић, Фимска и тв мпнтажа, Алехандрп Гпнзалес Иоариту, 2015.  
Стефан Димитријевић, Филмска и тв мпнтажа, Евплуција визуелних ефеката у филмскпм 
изразу, 2014. 
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                                   ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):  

 

I Стручно-професионални допринос.  
 
Милена Предић већ дужи низ гпдина ради кап филмски мпнтажер дугпметражних играних 
фимпва и играних телевизијских серија. Ради са еминентним савременим филмским 
стварапцима, шији је важан креативни сарадник у свим фазама ппстпрпдукције, пстварујући 
преппзнатљив аутпрски дппринпс у мпнтажи слике, кап и драматурщкпј ппставци звука и 
музике. У сектпру мпнтаже радила је на прекп 100 епизпда играних телевизијсиких серија и 
на 10 играних филмпва.  

 
II Допринос академској и широј заједници.  

 
Милена Предић, прпфеспр филмске и телевизијске мпнтаже ушествује кап кпнсултант 
мпнтаже испитних радпва (испитних студентских филмпва) и на тај нашин дппринпси 
примени теприје у пракси, кап и пшуваоу идеје пп кпјпј је мпнтажа кљушна креативна 
филмска прпфесија у кпјпј се уз снажан утицај мпнтажера кпнашнп драматурщки и естетски 
усппставља филмскп уметнишкп делп. 

 

III Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким 

институцијама у земљи и иностранству.  
 

 
Напомена: Потребно је експлицитно навести да  ли или не сваки кандидат појединачно испуњава 

услове за избор у звање. 

 

 

 

IX       ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊE НАСТАВНИКА 

На основу изложеног, Комисија са задовољством предлаже Наставно-уметничком већу 

Академије уметности у Београду да кандидата Милену Предић изабере у звање и на радно 

место ванредног професора за област Драмске и аудиовизуелне уметности; ужа област 

Монтажа. 
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