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Рођена је 30. 10. 1979. у Београду. Први и други разред основне школе завршила је у
Сиднеју, Аустралија (Bondi Public School). У Београду је завршила основну и средњу школу;
дипломирала на Филолошком факултету у Београду на смеру Општа лингвистика (у октобру 2003.
године), а затим одбранила Магистарску тезу под називом Конотативно груписање вербалних
асоцијата у зависности од семантичких карактеристика вербалних стимулуса (јун 2009). У јуну
2011. године одобрена јој је тема за Докторску дисертацију под насловом Семантичка и творбена
анализа глагола којима се означавају осећања у савременом српском језику.
Од 2001. године сарадник је у истраживањима у Лабораторији за експерименталну
психологију на Филозофском факултету у Београду, где је учествовала у различитим пројектима,
експериментима и слушала неколико стручних курсева.
Од 2005-2008. године била је стипендиста Министарства науке и просвете на основу
конкурса за стипендирање младих талената за магистарске студије и њихово укључивање у
научноистраживачке и развојне пројекте.
Од 2009. године запослена је као истраживач-сарадник на Институту за српски језик
САНУ, на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског језика и израда Речника
српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.
Области интересовања: лексикологија, лексикографија, психолингвистика и корпусна
лингвистика.
Језици: енглески и руски језик
Рад на пројектима
2003-2007. Електронски корпус српског језика, Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски
факултет у Београду и Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд.
2005. Мултидисциплинарна истраживања ресурса српског језика и њихова апликација у лингвистици,
дефектологији и комуникацијама (бр.1784), Институт за експерименталну фонетику и патологију говора,
Београд.
2005. Фреквенцијски речник Тодора Манојловића. Електронски корпус Тодора Манојловића. Градска
библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин.
2006-2008. Фундаментални когнитивни процеси и функције (бр.149039), Лабораторија за експерименталну
психологију, Филозофски факултет, Београд.

2009.
Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника
српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (бр. 178009), Институт за српски језик САНУ, Београд
(истраживач-приправник).

Библиографија
1.

Илић, Н.; Јакић, М.; Пантелић, А. и Предолац, Н. (2001): О декомпозицији предиката. Презентовано
на скупу Југословенског друштва за примењену лингвистику, Нови Сад.

2.

Илић, Н.; Јакић, М.; Пантелић, А.; Савић, М.; Предолац, Н.; Путник, Б. и Костић, А. (2002):
Гласовне алтернације и количина информације именица женског рода. Презентовано на VIII
Емпиријским истраживањима у психологији, Београд.

3.

Костић, А. и Пантелић, А. (2005): Дијахрона анализа промене вероватноћа врсте речи, падежних
облика именица и предлога у српском језику. Презентовано на XI Емпиријским истраживањима у
психологији, Филозофски факултет, Београд.

4.

Савић, М.; Анђелковић, Д.; Јакић, М.; Пантелић, А. и Путник, Б. (2005): Стабилност дистрибуције
предлога у спонтаном дечјем говору. Презентовано на XI Емпиријским истраживањима у
психологији, Београд.

5.

Миленковић, А. (2011): Човек у језику и језик у човеку. Приказ књиге Рајне Драгићевић: Вербалне
асоцијације кроз српски језик. Српски језик – студије српске и словенске, бр. 16, стр. 853-855.

6. Миленковић, А. (2012): Усвајање значења предлога код и с(а) у раном дечијем говору, Зборник
Матице српске за филологију и лингвистику, LV/1, Нови Сад. UDC 811.163.41’276.3’367-053.2).

