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.     

 
ИЗВЕШТАЈ П ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

     ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ НАСТАВНИКА 

 

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 наставника кпји се бира, зваое и назив уже пбласти за кпју је расписан кпнкурс 

         - један наставник у зваоу дпцента за пбласт Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт 
Мпнтажа 

 

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 

            
1. Александар Ппппвић, ванредни прпфеспр АУ 

2. Милена Предић, ванредни прпфеспр АУ 

3. Стеван Филиппвић, дпцент ФДУ 

 

5. Пријављени кандидати 

                  1. Немаоа Бабић 

 
 

 

II      БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

Немаоа, Лазар, Бабић 

 

2. Зваое 

              Диплпмирани филмски и ТВ мпнтажер 

 

3. Датум и местп рпђеоа 

              22.05.1980. 
 

4. Адреса 

             Мике Аласа 12А/9, Бепград 

 

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

       предузетник, produkcija Panorama Films Beograd 

 

6. Гпдина уписа и заврщетка виспкпг пбразпваоа, универзитет, факултет, назив студијскпг 
прпграма (студијска група), прпсешна пцена тпкпм студија и стешени струшни пднпснп 
академски назив 

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/
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Уписап 2000. диплпмирап са прпсешнпм пценпм 9.53 и 10 из диплпмскпг 2006. гпдине 

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

 

The New School University, New York, MA in film studies, 2007 
незаврщене студије 

 

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 

 

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 

 
 

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

 
Академски филмски центар, 2002-2005. 
ТВ Б92, 2005-2007. 
Vision team прпдукција, 2007-2008. 
Прпдукција Семип, 2008-2010. 
предузетник, прпдукција Панпрама Филмс, пд 2012. 
Средоа щкпла Артимедиа, 2017-2018 

Студип за нпве медије Галерија 12, пд 2019. 
 

15. Чланствп у струшним и наушним аспцијацијама 

 
Удружеое филмских мпнтажера Србије           
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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) 

 
редитељ и мпнтажер кратких филмпва за EXPO 2020, Dubai, 2020-2021. 
редитељ и мпнтажер кратких филмпва за World Government Summit Dubai, 2017-2019. 
редитељ и мпнтажер кратких филмпва за Drone World Prix, Dubai 2016. 

        
 

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

 

 
Педагпщки рад у Слпвенији на прпграмима едукације пмладине у пквиру летоих филмских 
радипница 2005-2019, (EU Youth in action и Министарствп културе Републике Слпвеније), 
ментпрствп за младе дпкументарне стварапце 2014-2015. (Филмски склад Слпвеније и 
Слпвенски филмски центер). 

 

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

 
 редитељ и мпнтажер дпкументарнпг филма „Старе Пизде“ 2006. 
 редитељ и мпнтажер дпкументарнпг филма „Лппата је мала“ 2011. 
 редитељ и мпнтажер дпкументарнпг филма „Недпдирљиви“ 2015. 
 редитељ и мпнтажер дпкументарнпг филма „ Метаплазма, слушај птица“ 2021. 
 мпнтажер експерименталнпг филма „Пети шин“ 2002. (режисер Никпла Стпјанпвић) 
 мпнтажер дпкументарнпг филмa „Зид усппмена“ 2003. (режисер Владимир Петрић) 
 мпнтажер дугпметражнпг дпкументарнпг филма „Впдиш за преживљаваое“ 2005. 

(режисерка Суада Капић) 
 мпнтажер дпкументарнпг филма „Лице ревплуције“ 2011. (редитељ Владимир 

Милпванпвић) 
 мпнтажер дугпметражнпг дпкументарнпг филма „Кпсма“ 2012. (режисерка Споа 

Ђекић) 
 мпнтажер дугпметражнпг дпкументарнпг филма „Ппд каменим небпм“ 2018. 

(режисерка Споа Ђекић) 
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 редитељ и мпнтажер наменских филмпва за кпмпанију НИС ГАЗПРПМ (2012-2019) 
 редитељ и мпнтажер наменских филмпва за кпмпанију SUN Africa (2019-2021.)  

редитељ и мпнтажер наменских филмпва за прганизацију СПС дешија села (2015-
2021.)  

 редитељ и мпнтажер наменских филмпва за прганизацију British Council (2015-
2021.)  

 редитељ и мпнтажер наменских филмпва за прганизацију БИРН (2014-2019.)  
 редитељ и мпнтажер наменских филмпва за прганизацију Goethe Institut (2014-

2019.)  
 мпнтажер ТВ серија Б92 истражује 2005. 
 мпнтажер ТВ серија Survivor Srbija 2007. 
 мпнтажер ТВ серијала Жигпрани у Рекету (1. сезпна) 2019. 
 мпнтажер ТВ серија Са Тамарпм у Акцији 2016-2021. 

 

6. Саппщтеоа на међунарпдним наушним скуппвима 

Разгпвпр ппвпдпм филма „Впдиш за преживљаваое“ 2005. (Трибека, Оујпрк, САД) 
Разгпвпр ппвпдпм филма „Лице ревплуције“ 2012. (Универзитет Кпнстанц, Немашка) 
Разгпвпр ппвпдпм филма „Лппата је мала“ 2014. (Букурещт филм фестивал, Румунија) 

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 

 дпкументарни филм „Старе Пизде“ 2006. 
 дпкументарни филм „Лппата је мала“ 2011. 
 дпкументарни филм „Недпдирљиви“ 2015. 
 дпкументарни филм „ Метаплазма, слушај птица“ 2021. 

 

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

 

(2019) ментпр филмских радипница у пквиру Мартпвскпг фестивала краткпметражнпг и 
дпкументарнпг филма у Бепграду 

 

10. Уређиваое шаспписа и публикација- 
 

превпд коиге из пбласти филмске мпнтаже: „У трен пка“ аутпра Вплтера Марша (издаваш 
Филмски центар Србије) 
 
превпд коиге из пбласти теприје филма: „Трансцендентни стил на филму, аутпра Ппла 
Шредера (Издаваши: Југпслпвенска кинптека и Нищки културни центар). 

 

11. Пбављаое кпнсултантских ппслпва  

        Кпнсултант за футуристишке наративе за прпјекат Музеј будућнпсти (Museum of the future), 
Дубаи 2019-2021 

 

12. Индекс кпмпетентнпсти 
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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 

 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

Награда за најбпљи дпкументарни филм „Недпдирљиви“, SEE Film festival, Лпс Анђелес, 2016. 
Награда за најбпљи дпкументарни филм „Лппата је мала“, Balkan Beyond Borders festival, 
Букурещт 2012. 

      
15. Псталп 

 
 

 

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 

 
прпфеспр филмске мпнтаже за 3. и 4. разред у средопј щкпли Артимедиа, Бепград 

(2 шаса недељнп) 

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 

Кандидат је пдржап приступнп предаваое на тему " Дигитална трансфпрмација филмске 
мпнтаже на примеру каријере мпнтажера Waltera Murcha" студентима мпнтаже, 
26.03.2021. гпдине у 15 шаспва, у Студију мпнтаже, Балканска 21. 
Кпмисија је пценила приступнп предаваое прпсешнпм пценпм: 10. 
 

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) 
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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 

 

 

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 
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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) 

Немаоа Бабић је филмски мпнтажер и редитељ из Бепграда. Диплпмирап је филмску и 

телевизијску мпнтажу на Факултету драмских уметнпсти у Бепграду. Свпјим дпсадащоим 

педагпщким радпм крпз филмске радипнице са младим аутприма у Србији и инпстранству и 

превпдилашким радпм за ФЦС и Југпслпвенску кинптеку, дппринеп је ствараоу бпљих услпва за 

пбразпвпваое у пбласти филмске праксе и теприје. 

 

Кап филмски аутпр, реализпвап је вище дпкументарних филмпва у кпјима теме из скприје истприје 

нащих прпстпра третира на савремен нашин, спајајући дпкументаристишки и телевизијски израз у 

јединствену визелну динамишну фпрму, у складу са савременим тенденцијама нпвих медија. 

Ппред тпга, у инпстранству је запажен оегпв рад на кратким филмпвима кпји се баве савременим 

дпстигнућима на плану савремених технплпгија и будућнпсти шпвешанства. 

 

Сматрамп да је Немаоа Бабић свпјим дпсадащоим прпфесипналним радпм и успесима ппказап 

да заслужује да буде преппрушен за избпр у зваое дпцента (Драмске и аудипвизуелне уметнпсти, 

ужа пбласт Мпнтажа). 

 

 
 

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 Немаоа Бабић испуоава све пбавезне и све избпрне услпве за избпр у  дпцента 
предвиђене Закпнпм п виспкпм пбразпваоу РС и Правилникпм п избпру наставника Академије 
уметнпсти и тп: 
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                                                                ПБАВЕЗНИ:  
 
 
 I Приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране 
виспкпшкплске устанпве 

 Кандидат Немаоа Бабић је за свпје приступнп предаваое виспкп пцеоен пд стране кпмисије са 
прпсешнпм пценпм 10. 
  
 II Ппзитивна пцена педагпшкпг рада у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг  прптеклпг 

избпрнпг перипда 

 
 

III Три репрезентативне референце у ужпј уметничкпј пбласти за кпју се бира  
1. Редитељ и мпнтажер дпкументарних филмпва „ Метаплазма, слушај птица“, 

„Недпдирљиви“, „Лппата је мала“, „Старе Пизде“ 
2. редитељ и мпнтажер кратких филмпва за EXPO 2020, Dubai, World Government Summit 

Dubai, Drone World Prix, Dubai 2016. 
3. Награда за најбпљи дпкументарни филм „Недпдирљиви“, SEE Film festival, Лпс Анђелес, 

2016; Награда за најбпљи дпкументарни филм „Лппата је мала“, Balkan Beyond Borders 
festival, Букурещт 2012. 

 
                                   ИЗБПРНИ (минималнп 2 пд 3):  
 

I Стручнп-прпфесипнални дппринпс.  
- мпнтажер ТВ серија: Survivor Srbija (2007), „Жигпрани у Рекету“ (1. сезпна, 2019), „Са 

Тамарпм у Акцији (2016-2021) 
- редитељ и мпнтажер наменских филмпва за прганизацију British Council (2015-2021), БИРН 

(2014-2019) и Goethe Institut (2014-2019) 
 

II Дппринпс академскпј и ширпј заједници.  
 Педагпщки рад у Слпвенији на прпграмима едукације пмладине у пквиру летоих 
филмских радипница 2005-2019, (EU Youth in action и Министарствп културе Републике 
Слпвеније), ментпрствп за младе дпкументарне стварапце 2014-2015. (Филмски склад 
Слпвеније и Слпвенски филмски центер). 
Превпди коига „У трен пка“ аутпра Вплтера Марша и  „Трансцендентни стил на филму, 
аутпра Ппла Шредера. 

 
III Сарадоа са другим виспкпшкплским, пднпснп научнп-истраживачким институцијама у земљи 
и инпстранству.  
 
 
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 НАСТАВНИКА 

 
 На пснпву излпженпг, Кпмисија са задпвпљствпм предлаже Наставнпм већу Академије уметнпсти 

у Бепграду да изабере кандидата Немаоу Бабића у зваое и на раднп местп дпцента за пбласт 
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Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт Мпнтажа. 

 
 

ППТПИСИ ЧЛАНПВА КПМИСИЈЕ 

 
 
_______________________________________    

Александар Ппппвић, ванр. прпф. 
    
 
_____________________________________ 

 
Милена Предић, ванр. прпф. 
 
_______________________________________ 

 
Стеван Филиппвић, дпцент 

 
 
Напомена: 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 

 
 
 
 


