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Културно-просветна заједница Србије, под 

покровитељством Министарства културе 

Републике Србије, доделила је Академији 

уметности Вукову награду за 2008. 

годину, за изузетан допринос развоју 

културе у Републици Србији и свесрпском 

културном простору. Награда се додељује 

појединцима, установама и организаци-

јама које делују на пољу ширења културе, 

просвете и науке и постижу резултате од 

нарочитог значаја за културни живот. 

 

Академија уметности добитник је 

Златног беочуга Културно - просветне 

заједнице Београда, 2001. године, за 

трајни допринос култури Београда. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије донело је 2008. и 2013. године одлуке о 

акредитацији АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ у областима: наука 

о уметности, културолошких наука и комуникологије, 

чиме је стекла право на обављање научно-истраживачке 

делатности од општег интереса.  

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ добила је Уверење о 

акредитацији високошколске установе и студијских 

програма основних академских студија 2015. године и 

мастер програма 2016. и 2017. године, од стране Комисије 

за акредитацију и проверу квалитета Националног савета 

за високо образовање Републике Србије. 

Министарство просвете Републике Србије донело је 

Решење о додељивању ДОЗВОЛЕ ЗА РАД Академији 

уметности, бр. 612-00-01504/2009-04 од 4.05.2010. године, 

чиме је овај Факултет поставо ПРВА високошколска 

установа у пољу Уметности са новом званичном 

лиценцом. 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТ У ПОЉУ УМЕТНОСТИ  

са акредитацијом студијских програма,  

Установе и истраживачке делатности 

и Дозволом за рад Министарства просвете  

Републике Србије  

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

у четворогодишњем трајању (ЕСПБ 240)  

 

� ПРОДУКЦИЈА У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА 

� МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА И ДИЗАЈН ЗВУКА  

� ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА И МОНТАЖА 

− Модул РЕЖИЈА 

− Модул МОНТАЖА  

� ФОТОГРАФИЈА И КАМЕРА 

� ГЛУМА 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

у једногодишњем трајању (ЕСПБ 60) 

 

� КРЕИРАЊЕ ИМИЏА У УМЕТНОСТИ И 

МЕДИЈИМА 

� КОМПЈУТЕРСКА МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЈИ 

� УМЕТНОСТ ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА 

� ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ 

ВИЗУЕЛНИХ И СЦЕНСКИХ УМЕТНОСТИ  

− Модул ФОТОГРАФИЈА И КАМЕРА 

− Модул МУЛТИМЕДИЈАЛНО СЦЕНСКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

БЕСПЛАТНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМЕ ЗА УПИС 

ПРИЈАВИТЕ СЕ ONLINE 

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/konsultacije-za-

buduce-studente/  

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 

Велика сала Академије 28, Немањина 28 

среда, 3. јула 2019. у 11 h  

 

 

 

 

Кратки играни 

филмови 

студената 

друге године 

ФТВ режије 
 
 

Професори:  

Драгољуб Елчић, Дејан Петровић, 

Данило Пашкван, Иван Пешукић, 

Чарна Манојловић, Војин Васовић 



ПЛАНЕТА ЉУБАВИ (13` 04``) 

сценарио и режија: Лазар Алексић 

 
Поводом 30 година 

школе Professional 

упознајемо се са радом, 

размишљањима и 

емоцијама њеног 

ствараоца Предрага 

Пеђе Филиповића. 

 

 

* * * 

ПОБЕДНИК (12` 57``) 

сценарио и режија: Александар Ивановић 

 
Ален, предан и страст-

вен фудбалски тренер , 

посветио је живот 

спорту. Због ове посве-

ћености, он се бори да 

пронађе равнотежу са 

својим приватним 

животом и каријером. 

Како његов тим добија 

успех, његов брак се полако распада и он се суочава са 

борбом између две велике љубави и да остане веран себи. 

 

* * * 
ЉАНДА (7` 50``) 

сценарио и режија: Мирза Абдагић 

 
 

Jeдан обичан дан старца 

који покушава свим 

силама да побегне од 

старости.  

 

* * * 

ТИ СИ МЕ СВЕ НАУЧИО (16` 09``) 

сценарио и режија: Лазар Вранић 

 
 

Maрко није обичан 

ватрогасац. Он је 

добровољац и има 16 

година. 

ВАНДЕР - БОЖЈИ ЧОВЕК (10` 30``) 

сценарио и режија: Стјепан Чондрић 

 
Коњ који треба ићи у клаоницу 

због старости, доста је омиљен 

од стране фармера који се брину 

о њему. На тој сеоској идили 

фармери морају одлучити шта 

ће учинити с њим. Хоће ли 

прекршити тамошње стандарде 

у вези старости коња и клаонице 

и шта ће  притом предузети. 

* * * 
 

ТАНГО (6` 55``) 

сценарио и режија: Лазар Алексић 

 
Филм прати Милојку, жену која 

заједно са својим пријатељима и 

групом старијих људи обавља 

разне послове, од плеса и јоге, 

до излета и журки. Свака њена 

активност носи и приказује неко 

њено стање. 

 

 

 

* * * 

ИЗНАД (7` 09``) 

сценарио и режија: 

Мирза Абдагић 

 
У филму се прати прављење 

билборда од копирнице до 

постављања и скидања. У филму 

се даје пажња разним билборди-

ма у Београду који су “окупира-

ли” град. Стално су нам изнад 

главе у буквалном и фигуратив-

ном смислу. Купити ово или оно?  
 

* * * 

ЖИВИМО ЗАЈЕДНО (22` 

25``) 

сценарио и режија: 

Николина Меник Туте 

 
Приказ старијих 

хендикепираних људи у 

њиховом свакодневном животу 

Лазар Алексић 
Рођен 1997. године у Београду. Након завршене 

Треће београдске гимназије уписује режију на 

Академији уметности. Режирао кратки играни 

филм "Шала".  

 

 

 

Александар Ивановић 
Рођен и одрастао у Ванкуверу, у Канади. 

Дошао је у Србију да би наставио каријеру у 

фудбалу, али је касније одлучио да настави са 

другим интересовањем, филмском режијом. 

Студира на Академији уметности у Београду. 

 

 

 

Мирза Абдагић 
Рођен 1988. у Сарајеву. Са филмом "Љанда" 

учествовао у такмичарском програму 

београдског Мартовског фестивала. 

 

 

 

 

Лазар Вранић 
Рођен 1998. у Чачку. Филмско образовање 

започео на Народној вишој школи филма, ТВ 

и позоришта "Леон Шилер" у Лођу, Пољска, а 

затим на АУ у Београду. Његови студентски 

и независни радови приказани су на 

неколико филмских фестивала. 

 

 

 

Стјепан Чондрић 
Рођен 1994. у Загребу где је завршио средњу 

хотелијерско-туристичку школу. Студирао 

новинарство. 

 

 

 

 

 

 

Николина Меник Туте 
Рођена и одрасла у Коломбу, Шри Ланка 

1999. године, похађала Британску основну и 

средњу школу.  

Захваљујемо се на колегијалној сарадњи 

Пословном систему Ђуро Салај АД 


