
Страна 1 oд 9 

Ознака: 04.L.2.01-05 Верзија: 5 

.     
 

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 

          1/284 пd 14.09.2020. гпдине 

2. Датум и местп пбјaвљиваоа кпнкурса 

14.09.2020. 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 
Камера 
 

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. Дращкп  Плавщић, редпвни прпфеспр АУ 
2. Мипдраг Трајкпвић, дпцент АУ 
3. Радпслав Владић, редпвни прпфеспр у пензији 

 

5. Пријављени кандидати 

                  1. Aлександар Деспптпвић 
 

 

II      БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

                
              Александар, Раткп, Деспптпвић 
 

2. Зваое 

              Диплпмирани филмски и тв сниматељ 
 

3. Датум и местп рпђеоа 

              29.04.1966. 
 

4. Адреса 

               Кнеза Милпща 28, Бепград 
 

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

        Улупудс – удружеое ликпвних уметника примеоених уметнпсти и дизајнера Србије,  
        Сампстални уметник фптпграфије 
 

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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              1989/90 – 2001. Универзитет уметнпсти у Бепграду, Факултет драмских уметнпсти, група за  
               филмску и телевизијску камеру, диплпмска пцена 10, академскп- струшни назив: 

диплпмирани филмски и телевизијски сниматељ 
 

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: шита, пище, гпвпри врлп дпбрп                                                                                                       
Немашки: шита, пище, гпвпри дпбрп 
Хпландски: шита задпвпљавајуће 
 

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

        Филмска и тв камера 
 

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) 

 
32 гпдине раднпг искуства, радећи за ТВ станице у земљи и инпстранству:  
 
1987-1989 Фптпграф у статусу слпбпднпг уметника, Press express – Фптп мпнпграфије 
градпва Југпславије 
1989-1991 RTS (RTB) фптпреппртер у Дневнику и Бепградскпм ТВ прпграму 
1991-1993 ТВ сниматељ за хпландску наципналну ТВ NOS, LTV Amsterdam, TV Dordreht,   
сниматељ и директпр фптпграфије на разлишитим прпјектима 
1992. Seglo TV Utrecht – предаваш предмета ТВ камера на щестпмешнпм курсу за заппслене 
у ТВ станици   
1994. ТВ сниматељ-реппртер за ТВ Пплитику у Бепграду  
1996-2009. ТВ прпдукција Студип Виртуал - власник, прпдуцент, директпр фптпграфије 
1998-2000  First line news agency Кипар, ТВ сниматељ, ангажпван хпнпрарнп                                            
1998-2005 WDR, ТВ сниматељ дпкументарних прилпга, ангажпван хпнпрарнп. 

               2011 и даље шлан Улупудс-а са статуспм сампсталнпг уметника 
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15. Чланствп у струшним и наушним аспцијацијама 

              1987 и даље Члан Усуф-а Србије (Удружеое сампсталних уметника фптпграфије) 

              2011 и даље Члан Улупудс-а (Удружеое ликпвних уметника примеоених уметнпсти 

              дизајнера Србије) 

 

III     НАУЧНП ИСТРАЖИВАЧКИ ПДНПСНП УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС 

1. Наушне коиге (пригинални наслпв, аутпри, гпдина издаваоа и издаваш) 

 

2. Мпнпграфије, ппсебна ппглавља у наушним коигама (наслпв, аутпри, гпдина издаваоа и 
издаваш) 

 
а) Фптпграф на коигама и мпнпграфијама:  
Бпсанска Градищка,  
Пакрац,  
Орахпвац,  
Ада,  
Нпви Бешеј,  
Сента,  
Жабаљ,  
аутпр текста: Лале Обрадпвић, 1987-1989, Press express 
 
б) Фптпграф на коигама и мпнпграфијама:  
Впждпвац,  
Палилула,  
Звездара,  
Чукарица,  
Земун,  
Смедеревп,  
Младенпвац,  
Грпцка,  
аутпр текста Небпјща Драгпсавац 2015-2019, Press express 
 
Гастрпнпмад, Ненад Гладић, 2010. Advance 
 
Свемирска принцеза, аутпр текста: Споа Ћирић, 2015. гпд, Advance 
 
Каталпг за 19, 20, 21. 22. Међунарпдни ликпвни кпнкурс „Радпст Еврппе“, 2017; 2018; 2019; 
2020:  Лидија Сенишар, ДКЦ Бепград 

 

3. Референце међунарпднпг нивпа (публикације у међунарпдним шаспписима, међунарпдне 
излпжбе и уметнишки наступи) 

а)             
              Заједнишка излпжба „Живптна средина за Еврппу“- Шеста Паневрппска министарска  
               кпнференција, Сава Центар, пктпбар 2007.   
                
               Заједнишка Рускп – Српска излпжба фптпграфија уз ппмпћ гпсппдина Олега                        Б 



Страна 4 oд 9 

Ознака: 04.L.2.01-05 Верзија: 5 

               Будалкпва, Саветника за културу Амбасаде Русије у Бепграду, Галерија уметнпсти 
               слике, 03.12.2008.  

 
       Заједнишка Рускп – Српска ретрпспективна излпжба 1989 – 2009 Кпспвп – Србија 
       Галерија Прпгрес, јануар 2009.              

 

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

 

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

 

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

 

     Сампсталне излпжбе: 
      -    „Опстанак“, Галерија уметнпсти слике, мај 2006. 
      -    „Нада“, Галерија уметнпсти слике, дец. 2009. 

-     Стална ппставка фптпграфија у Бепградскпм впдпвпду, Кнеза Милпща 25   у 
Бепграду, септембар 2009. 
 
Заједнишке излпжбе: 
-     Великани фптпграфске уметнпсти Еврппе и света – „Бепград културна  
престпница Еврппе 2020.“  Галерија Прпгрес у Бепграду, 25.01.2011. гпд. 
-   43. Мајска излпжба Улупудс-а „Креативна кпщница“, Музеј примеоених 
уметнпсти у Бепграду, 10.05.2011. 
-   „Међунарпднп бијенале минијатуре Гпрои Миланпвац 2012.“ Фптпграфија 
             минијатура „Кап“ 10x10цм 
-   Заједнишка излпжба  Бепград, ппвпдпм Дана Бепграда 16 – 29.04.2012. Кнез 
            Михајлпва, Бепград 
-   44. Мајска излпжба Улупудс-а „У щкрипцу“, Музеј примеоених уметнпсти 
           у  Бепграду, мај 2012 
-  „Телп“ заједнишка излпжба шланпва фптпграфске секције Улупудс-а 07.08.2012. 
- Ада Циганлија 15.08.2012. „Ада арт“  Strategie art i Interkulivator, Заједнишка излпжба 

- „Улупудс је видљив“ манифестација, израда видеп филма на Сајму намещтаја 
у Бепграду 12.11.2012 - 18.11.2012 

- Заједнишка излпжба шланпва секције уметнишке фптпграфије, „Впда“, Галерија 
Сингидунум 10.09.2013. - 20.09.2013. 

- Улупудс - Заједнишка излпжба „Бепград град у кпме стварам“ 08.04. 
18.04.2015. Галерија Прпгрес у Кнез Михајлпвпј (Сингидунум) 

- Улупудс - Заједнишка излпжба „Бепград град у кпме стварам“ 09.04.2016.-
19.04.2016. Галерија Сингидунум у Кнез Михајлпвпј. 
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- Улупудс – Заједнишка излпжба малпг фпрмата сликарскп-графишке секције у 
кући Ђуре Јакщића, Скадарлија Бепград  21.04. – 07.05. 2016. Пптпм излпжба 
дп децембра 2016. пбилази следеће градпве: Иваоицу, Јагпдину, Зреоанин, 
Велику Плану, Стару Пазпву, Крущевац, Алексинац. 

- Улупудс-Заједнишка излпжба малпг фпрмата 2017. пд 11.маја пбилази следеће 
градпве: Велика Плана, Иваоица, Зреоанин, Крущевац, Алексинац, Бепград-
галерија Сингидунум. 

- Улупудс – 49. Мајска излпжба „Прекп црте“ Студентски културни центар 
Бепград  14.06.2017. 

- Улупудс-Заједнишка излпжба „Бепград град у кпме стварам“ 29.08. дп 
21.09.2017. Дпм Впјске Србије 

- Заједнишка излпжба Фптп секције, „Квадрат“, 20.11.2017. галерија Прпзпр 

- Улупудс, заједнишка излпжба Фптп секције, тема „Рефлексије“, дец. 2018. 

- Гпдищои салпн уметника фптпграфије Улупудс-а, 06..12.2019. Галерија 
Прпзпр, Бепград 

- Улупудс, заједнишка излпжба Минијатура 4, Мала галерија Улупудс-а 
18.12.2019. 

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 

 

       Директпр фптпграфије дпкументарнпг филма „Саоам леппту“, режија Ђура Мрђа,  
       РТС 1991.  
      

Сниматељ Паралимијских игара, (Олимијада Барселпна 1992.) за НОС, Хпландску 
наципналну тв. 
Директпр фптпграфије дпкументарнпг филма „Куда иде Србија“, 1999, ТВ Луганп. 
Директпр фптпграфије дпкументарнпг филма „Куда иде Црна Гпра“, 1999. ТВ Луганп. 
Директпр фптпграфије дпкументарнпг филма „Вјекпслав Јанпщ“. 
Сниматељ-реппртер, дпкументарних стприја „Најлепще из Србије“ 2017-2019.гпд. 
KITCHEN TV 
Сниматељ тв серијала „Семе“, БК ТВ 
Сниматељ-реппртер тв серијала „Оаза“, Advance production, ТВ СТБ 
Сниматељ ТВ серијала „Здравп јутрп“, Tocobel production  ТВ СТБ 2014-2019. 
Сниматељ, „БЕЛАВИ“, Бепградске летое аудип-визуелне игре. 
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9. Ушещће у раду жирија на дпмаћим и страним уметнишким излпжбама, кпнкурсима, 
уметнишким и сппртским такмишеоима и манифестацијама 

 

2018. ДКЦ Бепград, кпнкурс за најбпљу фптпграфију пп категпријама за дпгађај „Мпј 
љубимац“. Одгпвпрни шлан жирија за фптпграфију.  
  
2019. ДКЦ Бепград, кпнкурс за најбпљу фптпграфију пп категпријама за дпгађај „Мпј 
љубимац“.  Одгпвпрни шлан жирија за фптпграфију.  

 

10. Уређиваое шаспписа и публикација- 

 

 2014 – 2019. Уредник фптпграфије YU TRAVEL ревије            
 

11. Обављаое кпнсултантских ппслпва  

         

Обављаое кпнсултантских ппслпва, у ппставци студија ТВ Seglo, Utrecht, Хпландија, 1992. 
Ппставка лпкалнпг ТВ прпграма Српске дијасппре на каналу 21, Cikago, USA 1998. 
 
 

12. Индекс кпмпетентнпсти 

 
а) у ранијем перипду   

Предаваш щестпмесешнпг курса - пбуке тв сниматеља и камермана у Seglo TV, Utrecht, 
Хпландија, 1992. 

 
видети ппд: Уметнишки, струшни и прпфесипнални дппринпс Кандидата 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

Предаваш на Фптп радипници ДКЦБ-а ппвпдпм 22. манифестације “Радпст Еврппе”, 
септембар 2020. 

 
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 

 

Гпдищоа награда УСУФ-а Србије за 2007. гпд. Ппстизаое највищих технишких и креативних 
стандарда у Индустријскпј фптпграфији  

     

15. Осталп 
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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 

2016-2020. предаваш ван раднпг пднпса, Академија уметнпсти 
 

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 " ENG i EFP сет " пдржанп је  14. 10.2020. гпдине у Студију 
камере, Балканска 21 у Бепграду, студентима прве гпдине Фптпграфије и камере      
Академије уметнпсти. 
Кпмисија је у ппступку вреднпваоа приступнпг предаваоа пценила припрему предаваоа, 
структури и квалитет садржаја предаваоа и дидактишкп-метпдишки 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) 
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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 

 
Члан Надзпрнпг пдбпра УЛУПУДС-а (удружеое ликпвих уметника примеоених уметнпсти 
и дизајнера Србије) у два мандата: 
2016-2018 
2018-2020 
 

4. Организација, 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) 

Кандидат Aлександар Деспптпвић, је искусан сниматељ и директпр фптпграфије, дпказан у ппљу 

креираоа кинематпграфске слике свпјим мнпгпбрпјним радпвима. Успещнп се прилагпђавап 

савременим технплпгијама и креативнп их примеоивап крпз свпје радпве. Наравнп пснпвнп 

пбразпваое (Факултет драмских уметнпсти) из пбласти камере јпщ вище ппдцртава оегпву 

струшнпст. Сагледавајући и анализирајући, укупну, наушнп-истраживашку и струшну активнпст 

кандидата Александра Деспптпвића кпмисија кпнстатује да се ради п вепма вреднпм 

пптенцијалнп квалитетнпм педагпгу, струшоаку и истраживашу у пбласти Аудипвизуелне 

уметнпсти.   
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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 Aлександар Деспптпвић 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 Александсар Деспптпвић је за свпје приступнп предаваое виспкп пцеоен пд стране 
кпмисије са прпсешнпм пценпм 9,33 
  
 II Ппзитивна пцена педагпшкпг рада у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг  прптеклпг 

избпрнпг перипда 4,50 
 

III Три репрезентативне референце у ужпј уметничкпј пбласти за кпју се бира  

Сниматељ-реппртер, дпкументарних стприја „Најлепще из Србије“ 2017-2019.гпд. 
KITCHEN TV 
Сниматељ-реппртер тв серијала „Оаза“, Advance production, ТВ СТБ 
Сниматељ ТВ серијала „Здравп јутрп“, Tocobel production  ТВ СТБ 2014-2019. 
Сниматељ, „БЕЛАВИ“, Бепградске летое аудип-визуелне игре. 

 
 
                                   ИЗБПРНИ (минималнп 2 пд 3):  

I Стручнп-прпфесипнални дппринпс.  

Члан Надзпрнпг пдбпра УЛУПУДС-а (удружеое ликпвих уметника примеоених 
уметнпсти и дизајнера Србије) у два мандата: 
2016-2018 
2018-2020 

 
II Дппринпс академскпј и ширпј заједници.  

2018. ДКЦ Бепград, кпнкурс за најбпљу фптпграфију пп категпријама за дпгађај „Мпј 
љубимац“. Одгпвпрни шлан жирија за фптпграфију.  
  
2019. ДКЦ Бепград, кпнкурс за најбпљу фптпграфију пп категпријама за дпгађај „Мпј 
љубимац“.  Одгпвпрни шлан жирија за фптпграфију.  
 
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 
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 На пснпву излпженпг, Кпмисија са задпвпљствпм предлаже Наставнпм већу Академије уметнпсти 

у Бепграду да изабере кандидата Александра Деспптпвића у зваое и на раднп местп дпцента за 

пбласт Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт Камера. 

 
 

 
 
 
 


