
Страна 1 oд 9 

Ознака: 04.L.2.01-05 Верзија: 5 

ИЗВЕШТАЈ П ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ САРАДНИКА 

 

I       ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

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

          1/289 пд 16.09.2020. гпдине 

2. Датум и местп пбјaвљиваоа кпнкурса 

16.09.2020. 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 Драмске и аудипвизуелне 
уметнпсти; ужа пбласт Прпдукција. 
 

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 Предраг Кајганић, ред. прпф. Академије уметнпсти 
- др Јпвана Никплић, дпцент Академије уметнпсти 
- Фети Даутпвић, ред. прпф. у пензији ФДУ 

 

 

Милица Јпванпвић

II      БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

 
Милица Драган Јпванпвић 

 

2. Зваое 

 
Диплпмирани драмски и аудипвизуелни уметник - прпдуцент 
 

3. Датум и местп рпђеоа 

        
11.12.1991. Бепград 
 

4. Адреса 

 
Гпсппдар Јпванпва 39, Бепград 
 

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

Власник прпдуцентске куће ,,She films’’    
Радпви и прпјекти прпдуцентске куће на линку исппд: 
http://she-films.me/#work 
 

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/
http://she-films.me/#work
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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 

Гпдина уписа: 2010 
Гпдина заврщетка: 2018 
Алфа БК универзитет, Академија уметнпсти 
ОАС Прпдукција у уметнпсти и медијима 
Диплпмирани аудипвизуелни уметник - прпдуцент 
Прпсешна пцена: 8,89. 
 

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 - пдлишнп 
Руски - задпвпљавајуће 
 

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

Пд 2011. дп сада 

У сектпру прпдукције била ангажпвана на 11 кратких филмпва, дугпметражнпм дпкументарнпм, 7 
дугпметражних играних кап и велики брпј реклама и музишких спптпва, пд кпјих: 

• ,,Бразилка’’ , у режији Саре Маркпвић, дипл. филм Академија уметнпсти, кап прпдуцент 
прпјекта (награда за најбпљи кратки филм на Браш филм фестивалу) 

• ,,Штп те нема’’, у режији Владимира Тагића у кплабпрацији Факултета драмских уметнпсти 
и Филмске академије из Лајпцига, дипл. Филм, Факултет драмских уметнпсти, кап главни 
прганизатпр; 

• ,,Милунка’’, у режији Саре Вулпвић, дипплпмски филм Академије уметнпсти, кап главни 
прганизатпр; 
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• ,,Тмина’’ , у режији Луке Бурсаћа, диплпмски филм Факултет драмских уметнпсти, кап 
главни прганизатпр; 

• ,,Парада ’’, у режији Срђана Драгпјевића, кап асистент прпдукције; 

• ,,На црнпј Листи‘’, у режији Саре Маркпвић, дугпметражни дпкументарни, кап изврщни 
прпдуцент; 

•            ,,С/кидаое’’, у режији Кпсте Ђпрђевића, дугпметражни играни, кап изврщни прпдуцент, 

•            ,,Irocnlade battle for blood ‘’, у режији Jonathan-a English-a, дугпметражни играни, кап 
прганизатпр; 

•            ,,Sword of vengeance ‘’, у режији Jim-a Wedona-a, дугпметражни играни, кап впђа снимаоа; 

•            Играна серија Радип телевизије Србије "Пет" кап главни прганизатпр; 

•            Директпр прпдуцентске куће ,,She films’’ 

 

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) 

 
2012-2018              Прпдуцент Red produkcije  
2018-                       Власник прпдуцентске куће "She films" 
 

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 наушнимкоигама (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 
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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) 

 
 
 

6. Саппщтеоа на међунарпдним наушним скуппвима 

 
 

7. Саппщтеоа на дпмаћимнаушнимскуппвима 

 
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 

 
 

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.) 

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

 



Страна 5 oд 9 

Ознака: 04.L.2.01-05 Верзија: 5 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

 
 

15. Осталп 

Активнп бављеое сппртпм: плес (латинп-америшки, стандрад и салса), акрп јпга, кик бпкс, „pole 
dance fitness“и „calisthenics“. 

 

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

 
 

5. Оцена приступнпг предаваоа 

 
 

Садашои 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) 

 
 

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 
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7. Мищљеое студената п педагпщкпм раду наставника 

 
 

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) 

 

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 

 

 

VI        ДППРИНПС  АКАДЕМСКПЈ И ШИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Ушещће у раду пргана и тела факултета и Универзитета 

 

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

 
 

3. Впђеое прпфесипналних (струкпвних) прганизација 

 

4. Организација, ушещће и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних или међунарпдних 
уметнишких и сппртских манифестација 

 
 

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

 
 

6. Израда прпфесипналних експертиза и рецензираое радпва и прпјеката 
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VII    АНАЛИЗА  РАДА  КАНДИДАТА  (на једнпј страници куцанпг текста) 

Тпкпм студија Милица Јпванпвић је исппљила изузетну пдгпвпрнпст, ппузданпст, систематишнпст у 

раду и стекла искуствп у прганизаципним ппслпвима радећи са кплегама на свпм матишнпм 

факултету, кап и са кплегама са других факултета у  изради испитних заврщних филмпва.  Накпн 

студија радила је и на већем брпју прпфесипналних филмпва и серија, укљушујући и рад на 

дугпметражним играним филмпвима са инпстраним прпдуцентским кућама. Ппседује 

вищегпдищое искуствп у прпдуцентскпј кући на раднпј ппзицији прпдуцент, а пд 2018. г власник 

је и директпр успещне прпдуцентске куће. Тпкпм рада на прпјектима, Милица Јпванпвић ппказала 

је изузетну сппспбнпст за прганизацију и кппрдинацију већег брпја слпжених радних прпцеса кпји 

су се у већини пдвијали симултанп. Задатке кпје има пред спбпм пбавља беспрекпрнп 

захваљујући вещтинама кпје ппседује – снажна кпнцетрација, гвпздена дисциплина, ппщтпваое 

аутпритета, савесни приступ ппслу, прецизнп ппщтпваое рпкпва, савладаваоу искрслих 

прпблема, креативне иницијативе, практишнпст, тимски рад, пдлишна кпмуникација са шланпвима 

екипе и истрајнпст. 

На пснпву сарадое између Академије уметнпсти и прпдуцентске куће ,,She films’’, кандидат 

успещнп пбавља извпђеое практишне наставе на прпфесипналним прпјектима кпје је впдила кап 

прпдуцент, а на ппщте задпвпљствп студената студијскпг прпграма Прпдукција у уметнпсти и 

медијима.  

 

 

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) 

Кандидат Милица Јпванпвић испуоава све услпве за избпр у  зваое уметнишкпг сарадника 

предвиђене Закпнпм п виспкпм пбразпваоу РС и Правилникпм п избпру сарадника Академије 

уметнпсти и тп: 

- виспкп пбразпваое првпг степена и укупну прпсешну пцену 8,99 

- дпказанп сампсталнп уметнишкп стваралащтвп 

- признате уметнишке резултате 

- реализација практишне наставе 

- сппспбнпст за рад са студентима 

Наппмена: Пптребнп је експлицитнп навести да  ли или не сваки кандидат ппјединачнп испуоава 
услпве за избпр у зваое. 
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IX       ПРЕДЛПГ ЗА ИЗБПР КАНДИДАТА У ПДРЕЂЕНП ЗВАОE САРАДНИКА 

 

Кпмисија сматра да кандидат Милица Јпванпвић на пснпву кпмплетнпг увида у прилпжену 
кпнкурсну дпкументацију, испуоава све закпнске и друге услпве и преппрушује га за избпр у зваое 
уметничкпг сарадника за пбласт Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт Прпдукција, на 
Академији уметнпсти у Бепграду.  
 
 

 

 


