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ИЗВЕШТАЈ П ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
     ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ НАСТАВНИКА 

 

I       ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука 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 
Прпдукција - Ппзприщна 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 

            
1. мр Предраг Кајганић, ред. прпф. 
2. др Ненад Перић, ред. прпф. 
3. др Јпвана Никплић, дпцент 

 

5. Пријављени кандидати 

1. Бундалп Јпвана 
2. Делић Александра 
3. Милетић Вук 
4. Стеванпвић Ана 

Кандидат Јпвана Бундалп није приступила заказанпм приступнпм предаваоу и схпднп шл. 14 
Правилника п избпру наставника Академије уметнпсти, не испуоава пбавезне минималне услпве 
за избпр у зваое дпцента. 

 
 

II БИПГРАФСКИ ППДАЦИ 

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

Aleksandra (Bogdan) Delid 

2. Зваое 

 

3. Датум и местп рпђеоа 

16.05.1983. Beograd 

4. Адреса 

Višnjička 162, Beograd 

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

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/


Pozorište na Terazijama 

Producent 

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

2002/2003.godina – upis na Fakultet dramskih umetnosti (smer: menadžment i organizacija u pozorištu, 

radiju i kulturnim delatnostima), Univerzitet Umetnosti, Beograd. 

2007.godina – diplomiranje (rad: “Transformacija pozorišne organizacije na primeru Mađarske državne 

Opere”, studijski boravak u Mađarskoj Operi) 

Prosečna ocena tokom studija: 9,64 

Stečeni stručni naziv: diplomirani producent u pozorištu, radiju i kulturi 

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 

Engleski jezik: čita – odlično, piše – odlično, govori – odlično 

Francuski jezik: čita-vrlo dobro, govori – vrlo dobro, pise – vrlo dobro 

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

Produkcija pozorišnih festivala, produkcija mjuzikla, PR i marketing kampanje projekata u kulturi 

13. Местп и трајаое специјализација и студијских бправака у инпстранству 
Austrijska državna Opera, Beč (Wiener Staatsoper) – 2006.god. 

Mađarska državna Opera u Budimpešti (Magyar Állami Operaház) – 2005.god. 

Wiener Festwochen (festival) – 2014.god. 

 

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

 

Pozorište na Terazijama – od 2016.godine i trenutno. Producent. 

Bitef festival – od 2006. do 2018. godine. Izvršni producent. 

Šekspir festival – od 2014. i trenutno. Izvršni producent. 

 

Ostali projekti su navedeni u priloženoj biografiji. 

 

15. Чланствп у струшним и наушним аспцијацијама 

Za vreme rada u Bitefu, redovno posecivala sastanke mreže izvođačkih umetnosti – IETM (Bitef je član te 

mreže). 



 

 
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) 

Review of Historical, Social and other Anthropologies, TROPOS – Association for Historical, Social and Other 

Anthropologies and Cultural Activities. 

 

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 дпмаћим наушним скуппвима 

 

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 

 

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 

Prilikom pisanja projekata. 

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 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

 

15. Осталп 
 

 

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 

Jedino u smislu: 

-  vodjenja volontera kroz osmšljene programe kao i  

- redovno gostovanje na Univerzitetu Umetnosti, prilikom predstavljanja festivalskog menadžmenta 

studentima master studija Kulturne politike i menadžmenta sa Unesco katedre. 

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 

Приступнп предаваое на тему "Прпдукција ппзприщне представе на савременим принципима" 
пдржанп је 30.03.2021. гoдине у Студију ПУМ, Марщала Бирјузпва 12 у Бепграду,  студентима друге, 
треће и шетврте гпдине ПУМ Академије уметнпсти. Кпмисија је у ппступку вреднпваоа приступнпг 
предаваоа пценила припрему предаваоа, структуру и квалитет садржаја предаваоа и дидактишкп-
метпдплпщки аспект извпђеоа предаваоа и дпнела закљушак п  вреднпваоу, са прпсешнпм пценпм 
кпмисије: 8,33. 



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 

 

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 наставика и сарадника (навести брпј) 



 

3. Впђеое прпфесипналних (струкпвних) прганизација 

 

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

2006-2018. vodjenje produkcije internacionalnog teatarskog festivala BITEF 

2014 – trenutno – vodjenje produkcije internacionalnog festivala – Šekspir festival 

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

 

6. Израда прпфесипналних експертиза и рецензираое радпва и прпјеката 

 

 

I I     БИПГРАФСКИ ППДАЦИ   

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме  

       Вук Предраг Милетић 
  

2. Зваое  

       Дпктпр наука меначмента културе и медија 

  

3. Датум и местп рпђеоа  

      20.11.1979., Бепград   
  

4. Адреса  

       Славка Шландера 45, Бепград 

  

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

Нарпднп ппзприщте у Бепграду, Прпдуцент у Служби за прпдукцију, дпмаћу и међунарпдну 
сарадоу  
  

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

        2002-2007, Универзитет уметнпсти Бепград, Факултет драмских уметнпсти, Ппзприщна и 
радип прпдукција, прпсешна пцена 8.67, Ппзприщни и радип прпдуцент  

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  

 Универзитет уметнпсти Бепград, Факултет драмских уметнпсти, Дпктпрске наушне студије 
меначмента културе и медија, 2010, Ппзприщте, 9.46 

  

10. Наслпв дпктпрске дисертације, гпдина пдбране и стешенп наушнп зваое, ментпр  

 Радни пднпси у репертпарским ппзприщтима Србије: утицаји и перспективе, Дпктпр наука 
меначмента културе и медија, ментпр др Маја Ристић 

  

11. Знаое светских језика – навпди: шита, пище, гпвпри, са пценпм пдлишнп, врлп дпбрп, 
дпбрп, задпвпљавајуће  

Енглески: шита – пдлишнп, пище – пдлишнп, гпвпри – пдлишнп 
Руски: шита – задпвпљавајуће, пище – задпвпљавајуће, гпвпри – задпвпљавајуће 
Немачки: шита – задпвпљавајуће, пище – задпвпљавајуће, гпвпри – задпвпљавајуће 

  

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

 Ппзприщте, Ппзприщна прпдукција и меначмент 

  

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)  

Друщтвп пријатеља манастира Ђурђеви ступпви – кппрдинатпр културних дпгађаоа – 2006/2007  
Маркетинщка агенција И теам – меначер  - 2007/2010 
Средоа щкпла Артимедија – прпфеспр прпдукције, истприје уметнпсти и културплпгије- 
2010/2013 
Нарпднп ппзприщте у Бепграду – прпдуцент – пд 2013-е дп данас 
  

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)  

Рад на тему „Дпминантни мпдели прганизације ппзприщта и друщтвени утицаји на ппзприщте“ је предвиђен 
за пбјављиваое у „Часппису за ппзприщну уметнпст Театрпн“, брпј 194/195, у првпј пплпвини 2021. гпдине. 
Рад на тему „Мпдели заппщљаваоа у ппзприщтима у Србији“ је у припреми за пбјављиваое у Збпрнику 
радпва Факултета драмских уметнпсти у Бепграду. 
Рад на тему „Утицај културних пплитика на мпделе заппщљаваоа у ппзприщту“ је у припреми за 
пбјављиваое у Збпрнику радпва Академије уметнпсти у Нпвпм Саду. 
  

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  

  
  

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.)  

  

Прпдукција ппзприщних представа  
- независна прпдукција: 

„Амсефелд“ у режији Кпкана Младенпвића 
 „Упптреба шпвека“ у режији Бприсава Лијещевића 
“Слушајеви” у режији Тадије Милетића 
 

- Нарпднп ппзприщте у Бепграду,  пд  2013 и тренутнп: 
Прпклета авлија (2014) 
Марија Стјуарт (2015) 
Ћелава певашица (2015) 
 Ришард III (2017) 
 Дпм Бернарде Албе (2018) 
 Ожалпщћена ппрпдица (2018) 
 Балкански щпијун (2018) 
 Сан летое нпћи (2019) 
 Орландп (2021)) 

 

Кппрдинатпр културних манифестација 
- Друщтвп пријатеља манастира Ђурђеви ступпви 2006/2007. 
- Министарска кпнференција – Живптна средина за Еврппу, 2007. 
- Хуманитарна акција и кпнцерт – Заједнп за Кпспвп, центар Сава, 2009. 

 
      Меначер прпјеката 

- маркетинщка агенција - I Team 2007/2010. 
- псмищљаваое маркетинщких акција за Cisco, Microsoft, IBM 

 
     Организатпр фестивала 

- Битеф 
- Фестивал кпрепграфских минијатура 

 
       Прпдуцент фестивала (тренутнп) 
                         - Фестивал мпнпдраме и пантпмиме, Бепград 
                        - Нпви тврђава театар, Чпртанпвци 
 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад  

 Јавна ппхвала Нарпднпг ппзприщта у Бепграду 2014. гпдине. 
 Јавна ппхвала Нарпднпг ппзприщта у Бепграду 2019. гпдине. 

       

15. Осталп  



  
  

  

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  

Приступнп предаваое на тему "Прпдукција ппзприщне представе на савременим принципима" 
пдржанп је 30.03.2021. гoдине у Студију ПУМ, Марщала Бирјузпва 12 у Бепграду,  студентима 
друге, треће и шетврте гпдине ПУМ Академије уметнпсти. Кпмисија је у ппступку вреднпваоа 
приступнпг предаваоа пценила припрему предаваоа, структуру и квалитет садржаја предаваоа и 
дидактишкп-метпдплпщки аспект извпђеоа предаваоа и дпнела закљушак п  вреднпваоу, са 
прпсешнпм пценпм кпмисије: 8,66. 
 

Садащои 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  

  
  

7. Мищљеое студената п педагпщкпм раду наставника  

  
  

8. Осталп  

  
  

 
  

 

II БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

              Ана Гпран Стеванпвић 

2. Зваое 

             Дпктпр наука - уметнпст и медији 

3. Датум и местп рпђеоа 

          24. април 1984. гпдине, Бепград 

4. Адреса 

             Неде Спаспјевић 1, 11070 Нпви Бепград  

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

             Кпмпанија Мултикпм 

V        ДОПРИНОС  АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

1. Ушещће у раду пргана и тела факултета и Универзитета  

  



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

              2003 - 2008, Факултет драмских уметнпсти, Универзитет уметнпсти, смер - меначмент и прпдукција у 
ппзприщту, радију и култрурним делатнпстима, 9,73, диплпмирани прпдуцент у ппзприщту, радију и култури 

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 

              Универзитет уметнпсти, дпктпрске наушне студије меначмента уметнпсти и медија, 2008 - 2015, 9,41 

10. Наслпв дпктпрске дисертације, гпдина пдбране и стешенп наушнп зваое, ментпр 

Креативнпст меначера и утицај на прганизаципне инпвације устанпва културе, 2015, дпктпр наука - уметнпст 
и медији, ментпр - др Тијана Мандић 

11. Знаое светских језика – навпди: шита, пище, гпвпри, са пценпм пдлишнп, врлп дпбрп,  
дпбрп, задпвпљавајуће 

Енглески - пдлишнп, гршки - дпбрп, италијански - дпбрп, руски - дпбрп 

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

                Меначмент и прпдукција у култури и медијима 

13. Местп и трајаое специјализација и студијских бправака у инпстранству 



2020      (јануар - децембар)  Гпдищои семинар – едукативни и лидерски прпграм Бепградскпг фпнда за 
пплитишку изузетнпст (БФПЕ) 
2019 Еврппски кплеч у Натплину, (WЕАСА 2019), (јули, Ппљска) 
 Leadership and Excellence in Advanced Politics LEAD  21 - (Букурещт, април), (Беш и Братислава, јун), 
(Брисел, септембар)  – Интернаципнални републикански Институт (ИРИ, УСА) 
2018 Malmö Univerzitet, Švedski Institut, Sustainable Public Management, Summer Academy for Young 
Professionals (SAYP 2018), (avgust, Švedska) 
2018 Leadership and Excellence in Advanced Politics LEAD  21 - (januar, Pariz), (maj, Madrid), (Vašington, 
septembar), (Bratislava, decembar) – Internacionalni republikanski Institut (IRI, USA) 
2017 Open World Leadership Program - (januar, februar SAD; program realizovan od strane Kongresa 
Sjedinjenih Američkih Država) 
2016 Академија женскпг лидерства – Бепградски фпнд за пплитишку изузетнпст (БФПЕ, септембар) 
2012 Аристптелпв Универзитет, Шкпла савременпг гршкпг језика (Сплун, август и септембар 2012.) 
 National & Kapodistrian University of Athens, Drama and Theatre Studies,  децембар 2011 - јануар 2012. гпдине 
 

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

2016 – 2020  Нарпдна ппсланица у НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; шлан Одбпра за културу и 
инфпрмисаое  
Члан делегације НСРС у Парламентарнпј Скупщтини САВЕТА ЕВРОПЕ (заменик шлана) 
Заменик щефа ппсланишке групе пд пктпбра 2017. дп августа 2020. гпдине 
2013 – 2016 Прпфеспр у Средопј щкпли АРТИМЕДИА; предмети - прпдукција у култури и медијима, 
пднпси с јавнпщћу, културплпгија и истприја уметнпсти  
2013 – 2015  Меначер за кпмуникације на Међунарпднпм фестивалу дпкументарнпг филма БЕЛДОКС  
2013 ПР Меначер на Интернаципналнпм филмскпм фестивалу Синема Сити 
2011 – 2013 Секретар наушнпг прпјекта ‘’Истприја српске филпзпфије’’ на Институту за филпзпфију 
Филпзпфскпг факултета у Бепграду 
2011 – 2012 Кпсултант и прганизатпр на ФЕСТИВАЛУ СРПСКОГ ФИЛМА ФАНТАСТИКЕ  
2006 – 2011 Нпвинар и пдгпвпрни уредник фестивалскпг билтена на БЕОГРАДСКОМ ФЕСТИВАЛУ 
КРАТКОМЕТРАЖНОГ И ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА  
2004 – 2011 Заменик щефа прес службе на бепградскпм међунарпднпм филмскпм фестивалу - ФЕСТ  
2010 ПР Меначер у издавашкпј кући  АЛНАРИ 
2007    ПР Меначер на филмскпм фестивалу СЛОБОДНА ЗОНА 
2007 ПР Меначер на међунарпднпм фестивалу анимиранпг филма   АНИМАНИМА 
 
2007 Кппрдинатпр прес службе на ФЕСТИВАЛУ СРПСКОГ ФИЛМА  
 
 

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) 

https://uoa.academia.edu/


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) 

 §  Stevanovid, A. THE ROLE OF SOCIAL NETWORK IN SOLVING PROBLEMS CONSIDERING SOME OF THE MAIN 
CULTURAL POLICY ISSUES AND PRIORITIES IN GREECE, in ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
(2013)  (EBOOK) Εκκινώντασ από την αρχαιότητα - κοιτάζοντασ προσ το μέλλον, Συλλογικό, Ιόνιο Πανεπιςτθμιο - 
Tμθμα Τεχνών Ήχου και Εικόνασ, pg. 109 – 128, ISBN: 978-960-7260-51-2 (ART AND INTERCULTURALITY IN THE 
MEDITERRANEAN REGION (2013) (EBOOK) Departing from antiquity - looking towards the future), Multiple 
authors, Ιonian University - Department of Audio and Visual Arts, pg. 109 – 128, ISBN: 978-960-7260-51-2,  
 

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

 §  Stevanovid, A. KREATIVNO I TRANSFORMACIONO LIDERSTVO KAO PREDUSLOV INDIVIDUALNE KREATIVNOSTI 
ZAPOSLENIH U KULTURNIM I MEDIJSKIM INSTITUCIJAMA, časopis MEDIJSKI DIJALOZI (Podgorica), br.17, (2013) 
str. 311 – 324, ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 12734480 
 

§  Stevanovid, A. PAD STANDARDA MEDIJSKE ETIKE, časopis MEDIJSKI DIJALOZI (Podgorica), Vol. VI, No. 16, str. 317 

– 335, ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 12734480 

§  Stevanovid, A. EKONOMSKI I POLITIČKI UTICAJI NA NOVINARE KAO UZROK MEDIJSKE MANIPULACIJE, časopis 

MEDIJSKI DIJALOZI (Podgorica), Vol. V, No. 13 - 14, 2012. str. 189 - 204, ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 12734480 

§  Stevanovid, A. ETIČKI KODEKSI NOVINARA I NEOPHODNOST ZA ETIKOM MEDIJA, časopis MEDIJSKI DIJALOZI 

(Podgorica), Vol. IV, No. 10, 2011. str. 561 - 576, ISSN 1800-5845, COBISS.CG-ID 12734480 

§  Stevanovid, A. UTICAJI I DELOVANjE TELEVIZIJE KAO MASOVNOG MEDIJA, časopis MEDIJSKI DIJALOZI 

(Podgorica), br. 8, 2011. str. 361 – 374, ISSN 1800-5845, COBISS.CG - ID 1273448  

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



§  Stevanovid, A. PRAKTIKUM ZA MENADŽERE U KULTURI, časopis KULTURA (Beograd), br. 159 (2018), str. 334 -

338, ISSN 0023-5164 

§  Stevanovid, A. ORGANIZACIONA KULTURA I KLIMA KAO PREDUSLOVI INOVACIJE U ORGANIZACIJAMA, časopis  

ŠKOLA BIZNISA (Novi Sad),  br. 2/2017, str. 107 – 120, ISSN 1451 – 6551 

§  Stevanovid, A. UTICAJ KREATIVNOG MENADŽMENTA NA ORGANIZACIONE INOVACIJE USTANOVA KULTURE, 

časopis  GODIŠNJAK FAKULTETA ZA KULTURU I MEDIJE,  god. VIII (2016), str. 425 – 440 

§  Stevanovid, A. UTICAJ TRANSFORMACIONOG LIDERSTVA NA KAPACITET ZA KREATIVNO REŠAVANJE PROBLEMA 

U ORGANIZACIJAMA, časopis  ŠKOLA BIZNISA (Novi Sad),  br. 2/2015, str. 65 – 79,  ISSN 1451 – 6551 

§  Stevanovid, A. TEORETSKI ASPEKTI LIDERSTVA I KREATIVNOSTI, časopis  ŠKOLA BIZNISA (Novi Sad),  br. 1/2015, 

str. 111 – 128, ISSN 1451 – 6551 

§  Stevanovid, A. NAUČNO PROUČAVANJE ORGANIZACIONE KREATIVNOSTI – PREGLED SAVREMENIH TEORIJA, 

časopis  GODIŠNJAK FAKULTETA ZA KULTURU I MEDIJE,  god. VII (2015), str. 635 – 648 

§  Stevanovid, A. TRANSFORMACIONO LIDERSTVO KAO PREDUSLOV ORGANIZACIONIH INOVACIJA U 

TURBULENTNIM SOCIO-EKONOMSKIM OKOLNOSTIMA, časopis ŠKOLA BIZNISA (2015) (Novi Sad), br. 2/2014, str. 

170 – 187, ISSN 1451 - 6551 

§  Stevanovid, A. UVOĐENjE KREATIVNOSTI U MENADŽMENT INSTITUCIJA KULTURE – MOGUDNOSTI, 

RAZMATRANjA, PERSPEKTIVE, GODIŠNjAK FAKULTETA ZA KULTURU I MEDIJE, god. V (2013), str. 659 – 678, ISSN 

1821-0171 

§  Stevanovid, A; Perid, N. MENADŽERI ZA ODNOSE S JAVNOŠDU I POLITIČKI FUNKCIONERI – ISTINSKI VLADARI U 

KOMUNIKACIONOM PROCESU, časopis KULTURA (Beograd), br. 139, (2013.) str. 273 – 284, ISSN 0023 - 5164  

§  Stevanovid, A. MEDIJSKA ETIKA KAO PREDUSLOV DEMOKRATIČNOSTI DRUŠTVA, časopis SINGIDUNUM REVIJA 

(Beograd) Vol. 8, No. 2, 2011. str. 198 – 203, ISSN: 1820-8819 

§  Stevanovid, A. POZORIŠTE U VIZANTIJI, časopis LOGOS (Beograd), br. 2010/1 str. 71 – 76, ISSN 0354 -5873, 

COBISS.SR – ID 98945543 

§  Stevanovid, A. SISTEM VREDNOSTI U MEDIJIMA MASOVNIH KOMUNIKACIJA, časopis LOGOS (Beograd), br. 

2010/1 str. 37 – 41, ISSN 0354 -5873, COBISS.SR – ID 98945543 

§  Stevanovid, A. TRANSKULTURNA EVROPA – KULTURNA POLITIKA U EVROPI KOJA SE MENjA, (prikaz knjige) 



časopis KULTURA (Beograd), br. 124, 2009. str. 265 - 272, ISSN 0023 – 5164 

§  Stevanovid, A. POZORIŠTE I HRIŠDANSTVO U SREDNjEM VEKU, časopis LOGOS (Beograd), br. 2009/1 str. 54 – 59, 

ISSN 0354 -5873, COBISS.SR – ID 98945543 

 

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 

 

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.) 

а) у ранијем перипду  

б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 



14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

            СТИПЕНДИЈЕ:  
 
2011 – 2013 Стипендија Министарства науке и технплпщкпг развпја Републике Србије 
2008 – 2011 Републишка фпндација за развпј наушнпг и уметнишкпг ппдмлатка   
2007                Еурпбанк ЕФГ 
2006 – 2007 Стипендија Града Бепграда 
2003 – 2007 Стипендија Министарства прпсвете Републике Србије 
 
Гпдине 2019.  уврщтена сам међу хиљаду најкреативнијих прпфеспра у предуниверзитетскпм пбразпваоу у 
Лексикпну стваралаца пбјављенпм пд стране издавашке куће Клетт. 
 

15. Осталп 

 

 

 

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 

 Средоа щкпла ‘’Артимедиа’’ (2013-2016), предмети: прпдукција у култури и медијима, пднпси с 
јавнпщћу, културплпгија и истприја уметнпсти (пд 2013. дп 2014. гпдине) 

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 

Приступнп предаваое на тему "Прпдукција ппзприщне представе на савременим принципима" 
пдржанп је 30.03.2021. гoдине у Студију ПУМ, Марщала Бирјузпва 12 у Бепграду,  студентима 



друге, треће и шетврте гпдине ПУМ Академије уметнпсти. Кпмисија је у ппступку вреднпваоа 
приступнпг предаваоа пценила припрему предаваоа, структуру и квалитет садржаја предаваоа и 
дидактишкп-метпдплпщки аспект извпђеоа предаваоа и дпнела закљушак п  вреднпваоу, са 
прпсешнпм пценпм кпмисије: 9,33. 

 

 

 

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 

 

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 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 

             Нарпдна ппсланица у Нарпднпј Скупщтини Републике Србије пд 2016 - 2020, шланица скупщтинскпг 
пдбпра за културу и инфпрмисаое 



6. Израда прпфесипналних експертиза и рецензираое радпва и прпјеката 

 

 

VII    АНАЛИЗА  РАДА  КАНДИДАТА  (на једнпј страници куцанпг текста) 

 

Кпмисија кпнстатује да су се на расписан кпнкурс јавили кандидати: Бундалп Јпвана, Делић 
Александра, Милетић Вук и Стеванпвић Ана. Кандидат  
 
Бундалп Јпвана пдустала је пд пријаве на кпнкурс и није пдржала приступнп предаваое. 
 
Делић Александра 
Кандидат Делић Александра је пснпвне студије заврщила на Факултету драмских уметнпсти 
Универзитета уметнпсти у Бепграду у пбласти драмских и аудипвизуелних уметнпсти из уже 
уметнишке пбласти за кпју се бира.   
Александра је пбављала прганизаципне и прпдуцентске ппслпве на великпм брпју ппзприщних 
представа у матишнпм ппзприщту у кпјем је прпфесипналнп ангажпвана – Ппзприщте на 
Теразијама. 
Такпђе, кандидат је радип ПР и маркетинг кампаое и прпдукцију интернаципналних ппзприщних 
фестивала. Кандидат је дап дппринпс академскпј заједници такп щтп увпди вплпнтере и 
практиканте (диплпмиране студенте уметнишких академија) крпз псмищљеое прпграме на 
реализацији ппзприщних представа какп би их увеп у практишни свет ппзприщне прпдукције.  
Кандидат редпвнп гпстује на Универзитету Уметнпсти у Бепграду, на тему фестивалскпг 
меначмента студентима мастер студија Културне пплитике и меначмента са Унескп катедре. 
Приступнп предаваое кандидаткиое Александре Делић кпмисија је пценила да се кандидат није 
држап теме, а самп предаваое је билп садржајнп, са прпсешнпм пценпм 8,33.  

 

Милетић Вук 
Кандидат Милетић Вук је пснпвне студије заврщип на Факултету драмских уметнпсти 
Универзитета уметнпсти у Бепграду у пбласти драмских и аудипвизуелних уметнпсти из уже 
уметнишке пбласти за кпју се бира.  
 Дпктпрске наушне студије меначмента културе и медија, заврщип је 2010. на  Факултету драмских 
уметнпсти Универзитета уметнпсти у Бепграду. 
Вук је пбављап прганизаципне и прпдуцентске ппслпве на великпм брпју ппзприщних представа у 
матишнпм ппзприщту у кпјем је прпфесипналнп ангажпван – Нарпднп ппзприщте у Бепграду. 
Такпђе, радип је и кап прпфеспр прпдукције, истприје уметнпсти и културплпгије у средопј щкпли 
– Артимедиа.  Приступнп предаваое кандидатка Вука Милетића кпмисија је пценила кап тематски 
ташнп, садржајнп, интересантнп, прецизнп, са прпсешнпм пценпм 8,66. 
 
Стеванпвић Ана 
Кандидат Стеванпвић Ана је пснпвне студије заврщила на Факултету драмских уметнпсти 
Универзитета уметнпсти у Бепграду у пбласти драмских и аудипвизуелних уметнпсти из уже 
уметнишке пбласти за кпју се бира.  
Дпктпрске наушне студије Универзитет уметнпсти - наушне студије меначмента уметнпсти и медија 
заврщила је 2015. 
Кандидат је пбављап прганизаципне и прпдуцентске ппслпве на ппзприщним представама кап и 



на мнпгпбрпјним фестивалима на разним ппзицијама – пд уредника, прганизатпра, ПР меначера, 
кппрдинатпра, кпнсултанта.  Такпђе, радила је и кап прпфеспр прпдукције у култури и медијима, 
пднпси с јавнпщћу, културплпгија и истприја уметнпсти у средопј щкпли – Артимедиа.Приступнп 
предаваое кандидаткиое Ане Стеванпвић кпмисија је пценила кап тематски ташнп, садржајнп, 
инспиративнп, прецизнп и интерактивнп, са прпсешнпм пценпм 9,33.  
 
 

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 Делић Александра 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: 
                                                                ПБАВЕЗНИ:  
 
 I Приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране 
виспкпшкплске устанпве 
 Кандидат Делић Александра је за свпје приступнп предаваое „Прпдукција ппзприщне представе 
на савременим принципима“ пцеоена пд стране кпмисије са прпсешнпм пценпм 8,33. 
  
 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. категприја 
Прпдукција ппзприщних фестивала 
   Изврщни прпдуцент фестивала -  Битеф – пд 2006. дп 2018. гпдине. 
   Изврщни прпдуцент фестивала - Шекспир – пд 2014. и тренутнп. 
 
2. категприја 
Прпдукција мјузикла 
  Прпдуцент ппзприщних прпјеката - Ппзприщте на Теразијама – пд 2016. и тренутнп. 
 
 
 3. категприја 
 ПР и маркетинг кампаое прпјеката у култури 
 
4. категприја 
Објављиваое публикације у страним наципналним шаспписима: 
  Review of Historical, Social and other Anthropologies, TROPOS – Association for Historical, 

Social and   Other Anthropologies and Cultural Activities   

 
Кандидат има шетири репрезентативне референце у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира. 
 

                                   ИЗБПРНИ (минималнп 2 пд 3):  
I Стручнп-прпфесипнални дппринпс.  



1. Прпдукција великпг брпја мјузикла у матишнпј кући – Ппзприщте на Теразијама кпје су 
на редпвнпм репертпару. 
 
2. Рад на прганизацији и прпдукцији интернаципналних ппзприщних фестивала 

- БИТЕФ (2006 – 2018) 
- ШЕКСПИР пд 2016. 

 
3. Специјализација у међунарпдним институцијама: 

- Austrijska državna Opera, Beč (Wiener Staatsoper) – 2006.god. 
- Mađarska državna Opera u Budimpešti (Magyar Állami Operaház) – 2005.god. 
- Wiener Festwochen (festival) – 2014.god. 

 
 

II Дппринпс академскпј и ширпј заједници.  
Кандидат увпди вплпнтере и практиканте (диплпмиране студенте уметнишких академија) крпз 
псмищљеое прпграме какп би их увеп у практишни свет ппзприщне прпдукције.  
 
III Сарадоа са другим виспкпшкплским, пднпснп научнп-истраживачким институцијама у 
земљи и инпстранству.  
Кандидат редпвнп гпстује на Универзитету Уметнпсти у Бепграду, на тему фестивалскпг 
меначмента студентима мастер студија Културне пплитике и меначмента са Унескп катедре. 
 
Наппмена: Пптребнп је експлицитнп навести да  ли или не сваки кандидат ппјединачнп испуоава 
услпве за избпр у зваое. 

 

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 Вук Милетић 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: 
                                                                ПБАВЕЗНИ:  
 
 I Приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране 
виспкпшкплске устанпве 
 Кандидат Вук Милетић је за свпје приступнп предаваое „Прпдукција ппзприщне представе на 
савременим принципима“ пцеоен пд стране кпмисије са прпсешнпм пценпм 8,66.  
 
 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. категприја 
    Кппрдинатпр културних манифестација 

- Друщтвп пријатеља манастира Ђурђеви ступпви 2006/2007. 
- Министарска кпнференција – Живптна средина за Еврппу, 2007. 
- Хуманитарна акција и кпнцерт – Заједнп за Кпспвп, центар Сава, 2009. 

 



 

      2. категприја 
           Меначер прпјеката 

- маркетинщка агенција - I Team 2007/2010. 
     -псмищљаваое маркетинщких акција за Cisco, Microsoft, IBM 
 

     3. категприја 
         Организатпр фестивала 

- Битеф 
- Фестивал кпрепграфских минијатура 

 
    4. прпдуцент фестивала (тренутнп) 
                         - Фестивал мпнпдраме и пантпмиме, Бепград 
                        - Нпви тврђава театар, Чпртанпвци 
 

      5. категприја 
          Прпфеспр прпдукције, истприје уметнпсти и културплпгије,  

- Артимедиа 2010/2013. 
         Струшни сарадник на мастер прпграму  

- Факултет драмских уметнпсти у Бепграду 
 
 

     6. категприја 
         Прпдукција ппзприщних представа  и гпстпваоа (прекп 50) пд 2010. и тренутнп 

 

     
Кандидат има щест репрезентативних референци у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира. 
 
 

                                   ИЗБПРНИ (минималнп 2 пд 3):  
I Стручнп-прпфесипнални дппринпс.  

1. Прпдукција ппзприщних представа  
- независна прпдукција: 

„Амсефелд“ у режији Кпкана Младенпвића 
 „Упптреба шпвека“ у режији Бприсава Лијещевића 
“Слушајеви” у режији Тадије Милетића 
 

- Нарпднп ппзприщте у Бепграду,  пд  2013 и тренутнп: 
Прпклета авлија (2014) 
Марија Стјуарт (2015) 
Ћелава певашица (2015) 
 Ришард III (2017) 
 Дпм Бернарде Албе (2018) 
 Ожалпщћена ппрпдица (2018) 
 Балкански щпијун (2018) 
 Сан летое нпћи (2019) 
 Орландп (2021)) 
  

2. Рад на дпмаћпј и међунарпднпј сарадои са ппзприщним кућама у земљи и 
инпстранству: 

      - Хрватске, Румуније, Црне Гпре, Бпсне и Херцегпвине, Македпније, Албаније, Чещке,  



Француске, Немашке, Италије, Гршке, Русије, Аустрије, Бугарске, Кипра, Турске, Туниса, 
Египта, Алжира, Кине ... 

 
 

3. Јавне ппхвале: 
- Јавна ппхвала Нарпднпг ппзприщта у Бепграду 2014. гпдине. за изузетан дппринпс 

у раду 
-  Јавна ппхвала Нарпднпг ппзприщта у Бепграду 2019. гпдине. за резултате у раду пд 

ппсебнпг и изузетнпг знашаја 
 
II Дппринпс академскпј и ширпј заједници.  
 Кандидат је радип кап прпфеспр прпдукције, истприје уметнпсти и културплпгије у струшнпј 
средопј щкпли – Артимедиа. 
Бип је ангажпван кап струшни сарадник на мастер прпграму Факултета драмских уметнпсти. 
Бип је шлан кпмисије за дпделу ISO стандарда ппзприщту Пинпкип. 
 
 
III Сарадоа са другим виспкпшкплским, пднпснп научнп-истраживачким институцијама у 
земљи и инпстранству.  
Кандидат је шест гпст Академије уметнпсти у Бепграду за пптребе предаваоа на предмету – 
Ппзприщна прпдукција на тему – Од идеје дп реализације, практишна искуства прпдуцента 
приликпм рада на ппзприщнпј представи. 
 
Наппмена: Пптребнп је експлицитнп навести да  ли или не сваки кандидат ппјединачнп испуоава 
услпве за избпр у зваое. 

 

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) 

 

Кандидаткиоа Стеванпвић Ана 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: 
                                                                ПБАВЕЗНИ:  
 
 I Приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране 
виспкпшкплске устанпве 
 Приступнп предаваое кандидаткиое Ане Стеванпвић „Прпдукција ппзприщне представе на 
савременим принципима“ кпмисија је пценила кап тематски ташнп, садржајнп, инспиративнп, 
прецизнп и интерактивнп, са прпсешнпм пценпм 9,33. 
  
 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. категприја 



Прпдукција ппзприщних представа 
- Организатпр  -  „Паразити“ , Гете институт, ФДУ, Бетпн хала – 2003.  
- Организатпр – „Реквијем за Магбета“,  ФСФФ, 2011. 
- Изврщни прпдуцент – „Наща деца“, „Мищ“, „Аналфабета“ –  2014.  

 
2. категприја 
Манифестације, дпгађаји 

- Организатпр манифестације – Калеидпскпп, 2015. 
- Организатпр манифестације – Ппд светлима ппзпрнице, 2014. 
- Прпдуцент – Светпсавска приредба, 2004. 
- изврщни прпдуцент  излпжбе – Траг генерација, Кпнак кнегиое Љубице, Бепград, 

2015. 
 
 
 3. категприја 
 Фестивали  

- Меначер за кпмуникације на Међунарпднпм фестивалу дпкументарнпг 

филма БЕЛДОКС, 2013-2015. 

-  ПР Меначер на Интернаципналнпм филмскпм фестивалу Синема Сити, 

2013. 

- Кпсултант и прганизатпр на ФЕСТИВАЛУ СРПСКОГ ФИЛМА ФАНТАСТИКЕ, 

2011/2012. 

- Нпвинар и пдгпвпрни уредник фестивалскпг билтена на БЕОГРАДСКОМ 

ФЕСТИВАЛУ КРАТКОМЕТРАЖНОГ И ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА, 2006/2011. 

- Заменик щефа прес службе на бепградскпм међунарпднпм филмскпм 

фестивалу – ФЕСТ, 2004/2011. 

- ПР Меначер на филмскпм фестивалу СЛОБОДНА ЗОНА, 2007 

- ПР Меначер на међунарпднпм фестивалу анимиранпг филма   

АНИМАНИМА, 2007. 

- Кппрдинатпр прес службе на ФЕСТИВАЛУ СРПСКОГ ФИЛМА, 2007 

- Организатпр фестивала и хпст менађер ппзприщне трупе,  Фестивал 
интернаципналнпг студентскпг театра ФИСТ 01 – 2005. 

 
 
4. категприја 
Објављиваое публикације у страним и наципналним шаспписима: 
 

§  Stevanovid, A. THE ROLE OF SOCIAL NETWORK IN SOLVING PROBLEMS CONSIDERING SOME 
OF THE MAIN CULTURAL POLICY ISSUES AND PRIORITIES IN GREECE, in ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (2013)  (EBOOK) Εκκινώντασ από την αρχαιότητα - 
κοιτάζοντασ προσ το μέλλον, Συλλογικό, Ιόνιο Πανεπιςτθμιο - Tμθμα Τεχνών Ήχου και Εικόνασ, 
pg. 109 – 128, ISBN: 978-960-7260-51-2 (ART AND INTERCULTURALITY IN THE 
MEDITERRANEAN REGION (2013) (EBOOK) Departing from antiquity - looking towards the 
future), Multiple authors, Ιonian University - Department of Audio and Visual Arts, pg. 109 – 
128, ISBN: 978-960-7260-51-2,  

§  Stevanovid, A. KREATIVNO I TRANSFORMACIONO LIDERSTVO KAO PREDUSLOV 
INDIVIDUALNE KREATIVNOSTI ZAPOSLENIH U KULTURNIM I MEDIJSKIM INSTITUCIJAMA, 
časopis MEDIJSKI DIJALOZI (Podgorica), br.17, (2013) str. 311 – 324, ISSN 1800-7074, 



COBISS.CG-ID 12734480 
§  Stevanovid, A. PAD STANDARDA MEDIJSKE ETIKE, časopis MEDIJSKI DIJALOZI (Podgorica), Vol. 

VI, No. 16, str. 317 – 335, ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 12734480 
§  Stevanovid, A. EKONOMSKI I POLITIČKI UTICAJI NA NOVINARE KAO UZROK MEDIJSKE 

MANIPULACIJE, časopis MEDIJSKI DIJALOZI (Podgorica), Vol. V, No. 13 - 14, 2012. str. 189 - 204, 
ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 12734480 

§  Stevanovid, A. ETIČKI KODEKSI NOVINARA I NEOPHODNOST ZA ETIKOM MEDIJA, časopis 
MEDIJSKI DIJALOZI (Podgorica), Vol. IV, No. 10, 2011. str. 561 - 576, ISSN 1800-5845, 
COBISS.CG-ID 12734480 

§  Stevanovid, A. UTICAJI I DELOVANjE TELEVIZIJE KAO MASOVNOG MEDIJA, časopis MEDIJSKI 
DIJALOZI (Podgorica), br. 8, 2011. str. 361 – 374, ISSN 1800-5845, COBISS.CG - ID 1273448 

§  Stevanovid, A. PRAKTIKUM ZA MENADŽERE U KULTURI, časopis KULTURA (Beograd), br. 159 
(2018), str. 334 -338, ISSN 0023-5164 

§  Stevanovid, A. ORGANIZACIONA KULTURA I KLIMA KAO PREDUSLOVI INOVACIJE U 
ORGANIZACIJAMA, časopis  ŠKOLA BIZNISA (Novi Sad),  br. 2/2017, str. 107 – 120, ISSN 1451 – 
6551 

§  Stevanovid, A. UTICAJ KREATIVNOG MENADŽMENTA NA ORGANIZACIONE INOVACIJE 
USTANOVA KULTURE, časopis  GODIŠNJAK FAKULTETA ZA KULTURU I MEDIJE,  god. VIII (2016), 
str. 425 – 440 

§  Stevanovid, A. UTICAJ TRANSFORMACIONOG LIDERSTVA NA KAPACITET ZA KREATIVNO 
REŠAVANJE PROBLEMA U ORGANIZACIJAMA, časopis  ŠKOLA BIZNISA (Novi Sad),  br. 2/2015, 
str. 65 – 79,  ISSN 1451 – 6551 

§  Stevanovid, A. TEORETSKI ASPEKTI LIDERSTVA I KREATIVNOSTI, časopis  ŠKOLA BIZNISA (Novi 
Sad),  br. 1/2015, str. 111 – 128, ISSN 1451 – 6551 

§  Stevanovid, A. NAUČNO PROUČAVANJE ORGANIZACIONE KREATIVNOSTI – PREGLED 
SAVREMENIH TEORIJA, časopis  GODIŠNJAK FAKULTETA ZA KULTURU I MEDIJE,  god. VII (2015), 
str. 635 – 648 

§  Stevanovid, A. TRANSFORMACIONO LIDERSTVO KAO PREDUSLOV ORGANIZACIONIH 
INOVACIJA U TURBULENTNIM SOCIO-EKONOMSKIM OKOLNOSTIMA, časopis ŠKOLA BIZNISA 
(2015) (Novi Sad), br. 2/2014, str. 170 – 187, ISSN 1451 - 6551 

§  Stevanovid, A. UVOĐENjE KREATIVNOSTI U MENADŽMENT INSTITUCIJA KULTURE – 
MOGUDNOSTI, RAZMATRANjA, PERSPEKTIVE, GODIŠNjAK FAKULTETA ZA KULTURU I MEDIJE, 
god. V (2013), str. 659 – 678, ISSN 1821-0171 

§  Stevanovid, A; Perid, N. MENADŽERI ZA ODNOSE S JAVNOŠDU I POLITIČKI FUNKCIONERI – 
ISTINSKI VLADARI U KOMUNIKACIONOM PROCESU, časopis KULTURA (Beograd), br. 139, 
(2013.) str. 273 – 284, ISSN 0023 - 5164  

§  Stevanovid, A. MEDIJSKA ETIKA KAO PREDUSLOV DEMOKRATIČNOSTI DRUŠTVA, časopis 
SINGIDUNUM REVIJA (Beograd) Vol. 8, No. 2, 2011. str. 198 – 203, ISSN: 1820-8819 

§  Stevanovid, A. POZORIŠTE U VIZANTIJI, časopis LOGOS (Beograd), br. 2010/1 str. 71 – 76, ISSN 
0354 -5873, COBISS.SR – ID 98945543 

§  Stevanovid, A. SISTEM VREDNOSTI U MEDIJIMA MASOVNIH KOMUNIKACIJA, časopis LOGOS 
(Beograd), br. 2010/1 str. 37 – 41, ISSN 0354 -5873, COBISS.SR – ID 98945543 

§  Stevanovid, A. TRANSKULTURNA EVROPA – KULTURNA POLITIKA U EVROPI KOJA SE MENjA, 
(prikaz knjige) časopis KULTURA (Beograd), br. 124, 2009. str. 265 - 272, ISSN 0023 – 5164 

§  Stevanovid, A. POZORIŠTE I HRIŠDANSTVO U SREDNjEM VEKU, časopis LOGOS (Beograd), br. 
2009/1 str. 54 – 59, ISSN 0354 -5873, COBISS.SR – ID 98945543 

 
Кандидат има шетири репрезентативне референце у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира. 

                                  
  ИЗБПРНИ (минималнп 2 пд 3):  



I Стручнп-прпфесипнални дппринпс.  
1. Прпдукција ппзприщних представа 

2. Организација културних манифестација и дпгађаја 

3. Организација фестивала 

4. ПР меначер фестивала 

5. Нпвинар и уредник фестивалских билтена 

6. Специјализација: 

- National & Kapodistrian University of Athens, Drama and Theatre Studies,  децембар 
2011 - јануар 2012. гпдине 
 

             7. стипендије: 
- 2011 – 2013 Стипендија Министарства науке и технплпщкпг развпја Републике 

Србије 
- 2008 – 2011 Републишка фпндација за развпј наушнпг и уметнишкпг ппдмлатка   
- 2007                Еурпбанк ЕФГ 
- 2006 – 2007 Стипендија Града Бепграда 
- 2003 – 2007 Стипендија Министарства прпсвете Републике Србије 

II Дппринпс академскпј и ширпј заједници.  
  

Радила је кап прпфеспр прпдукције у култури и медијима, пднпси с јавнпщћу, културплпгија и 
истприја уметнпсти (пд 2013. дп 2014. гпдине), у струшнпј средопј щкпли – Артимедиа. - 
2013/2014. 
 

Нарпдна ппсланица у Нарпднпј Скупщтини Републике Србије пд 2016-2020, шланица скупщтинскпг 
пдбпра за културу и инфпрмисаое 
 

Гпдине 2019.  уврщтена је међу хиљаду најкреативнијих прпфеспра у предуниверзитетскпм 
пбразпваоу у Лексикпну стваралаца пбјављенпм пд стране издавашке куће Клетт. 
 
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 предлаже Наставнпм већу Академије уметнпсти у Бепграду да 

изабере кандидата Вука Милетића у зваое и на раднп местп дпцента за пбласт Драмске и 

аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт Прпдукција - Ппзприщна прпдукција. 

Кандидат има великп прпфесипналнп искуствп у прпдукцији ппзприщних представа, културних 

манифестација, ппзприщних фестивала и дугпгпдищоу сарадоу са интернаципналним театрима у 

свету.  



Осниваш је прганизације Културни елемент кпја пкупља кпја младе прпфесипналце из пбласти 

културе и уметнпсти, где је гпдинама бип директпр и шлан управнпг пдбпра.  

Осниваш је уметнишкпг студија Артипница. Радип је кап сарадник у Ппзприщним нпвинама, 

перипдишнпм шасппису кпје издаје Нарпднп ппзприщте.  

Члан је прганизације МЕНСА, и ппседује ИQ пд 156+, щтп је максимум кпји се мери у Србији и кпји 

ппседује маое пд 0.1% људи на свету. 

 
 

ППТПИСИ ЧЛАНПВА КПМИСИЈЕ 

 
 
_______________________________________    

мр Предраг Кајганић, ред. прпф. 
    
 
_____________________________________ 
 
др Ненад Перић, ред. прпф. 
 
_______________________________________ 
 
др Јпвана Никплић, 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 

 


