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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 дауум дпнпщеоа пдлуке 

1/30 пд 17.02.2021. гпдине 

2. Дауум и месуп пбјaвљиваоа кпнкурса 

17.02.2021. www.akademijaumetnosti.edu.rs  

3. Брпј насуавника кпји се бира, зваое и назив уже пбласуи за кпју је расписан кпнкурс 

         - један насуавник у зваоу дпценуа за пбласу Драмске и аудипвизуелне умеунпсуи; ужа пбласу 
Режија 
 

4. Сасуав кпмисије са назнакпм имена и презимена свакпг шлана, зваоа, назива уже наушне 
пбласуи за кпју је изабран у зваое, дауум избпра у зваое и усуанпва у кпјпј је шлан 
кпмисије заппслен 

            

 Драгпљуб Елшић, ред. прпф. Академија умеунпсуи, Бепград 

 Милпщ Радивпјевић, ред. прпф. у пензији 

 Данилп Бећкпвић, дпцену прпф. Академија умеунпсуи, Бепград 
 

5. Пријављени кандидауи 

                  1. Впјин Васпвић 
 

 

II      БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдиуеља и презиме 

Впјин, Слпбпдан, Васпвић 
 

2. Зваое 

              Диплпмирани уелевизијски редиуељ  

3. Дауум и месуп рпђеоа 

        
30.12.1985. Крагујевац 

4. Адреса 

Драгпслава Срејпвића 21/2, 34000 Крагујевац 
 

5. Усуанпва или предузеће у кпје је сада заппслен и прпфесипнални суауус 

 
Академија Умеунпсуи, Бепград - Сарадник у насуави 

Тп Блинк Анимауипн ДОО, Крагујевац - дирекупр, закпнски  засуупник 
 

6. Гпдина уписа и заврщеука виспкпг пбразпваоа, универзиуеу, факулуеу, назив суудијскпг 
прпграма (суудијска група), прпсешна пцена упкпм суудија и суешени сурушни пднпснп 
академски назив 

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/
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Академија умеунпсуи БК - 2004-2008 - ТВ режија - Прпсек 9,91 - диплпмирани ТВ редиуељ 

 

7. Гпдина уписа и заврщеука специјалисуишких, пднпснп магисуарских суудија, универзиуеу, 
факулуеу, назив суудијскпг прпграма, прпсешна пцена упкпм суудија, наушна пбласу и 
суешени академски назив 

 
2010-2011, University of Toronto, Centre for Drama, Theatre and Performance Studies -  Прпсек А-  

Обласу: Експерименуалнп ппзприщуе (postdramatic theatre) 

Akademski naziv: Master of Arts 
 

8. Наслпв специјалисуишкпг рада, пднпснп магисуарске уезе, менупр 

  
- ”Шесу нашина уппуребе видеа у ппсудрамскпм суваралащуву”, менупр: Брус Барупн 
     - ”Време у ппсудрамскпм уеауру”, менупр: Маруин Фримен 

9. Универзиуеу, факулуеу, назив суудијскпг прпграма дпкупрских суудија, гпдина уписа, 
наушна пбласу и прпсешна пцена 

          / 
 

10. Наслпв дпкупрске дисеруације, гпдина пдбране и суешенп наушнп зваое, менупр 

/ 
 

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

Енглески: Одлишнп 
Немашки: Задпвпљавајуће 
Шпански: Задпвпљавајуће 
Француски: Задпвпљавајуће 

 

12. Прпфесипнална пријенуација (пбласу, ужа пбласу и уска пријенуација) 

Филмски, уелевизијски и ппзприщни редиуељ. Анимација - прпдукција и режија. Редиуељ 
анимиранпг филма и редиуељ експерименуалних ппзприщних фпрми. 

13. Месуп и урајаое специјализација и суудијских бправака у инпсурансуву 

 
2019                  Анпмалиа - Двпнедељнп усаврщаваое у креираоу каракуера у анимацији - 

Лиупмищл, Чещка - менупри Џифви Бпдп и Рпберу Ленс (Дизни-Пиксар-Дримвпркс) 

2018-19 First Film First - Једнпгпдищои прпграм за развпј редиуеља дебиуануских 

дугпмеуражних филмпва - 4 мпдула: Cluj/Romania, Bitola/Macedonia, Belgrade/  

 Serbia, Sofia/Bulgaria 

2018-19 CEE (Central Est European) Animation Workshop - Љубљана-Слпвенија, Будимпещуа-

Мађарска, Требпн-Чещка- Једнпгпдищои прпграм за развпј сценарија и прпдукције анимиранпг 

филма.  

2015-2016 Радипнице сценскпг ппкреуа и глуме. Двпгпдищљи прпграм са руским редиуелјем 
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Олегпм Киселевим. Tпрпнуп-Канада 

2015 Јан European Short Pitch 2015, Script & Pitch прпграм, NISI MASA, Ппзнан - Ппљска и 

Луксембург, Луксембруг. 

2014 Јун Cinema City Campus, прпдуценускп-редиуељске радипнице за време  Cinema City 

Film Festival-а, Novi Sad 

2012 Феб Talent - Berlinale Talent Campus, Berlinale Film Festival 2012,  Берлин-   
Немашка 
 

 

14. Креуаое у прпфесипналнпм раду (усуанпва, факулуеу, универзиуеу или фирма, урајаое 
заппслеоа и зваое - навесуи сва зваоа) 

1. Арс Механика, Тпрпнуп - експерименуална ппзприщна група - умеунишки дирекупр пд 2010-
2017 

2. СКУД Опленац, Тпрпнуп, Впђа драмске секције - 2009-2016 
3. Тп Блинк Суудип, Тпрпнуп - Осниваш, прпдуцену и редиуељ - 2009 - данас 
4. Тп Блинк Анимауипн Суудип, Бепград - Осниваш, прпдуцену и редиуељ - 2017 - данас 
5. Академија Умеунпсуи Бепград - Сарадник у насуави, асисуену прпфеспра, кауедра за режију -  
2017- данас 
6. Анимпнд, Бепград.- Инвесуиципни фпнд та анимацију. - Осниваш и ару дирекупр 2020 - данас 

15. Члансувп у сурушним и наушним аспцијацијама 

 
Удружеое Филмских Умеуника Србије - пд 2011 

Удружеое Филмских Анимаупра Србије - пд 2017 
 

 

III     НАУЧНП ИСТРАЖИВАЧКИ ПДНПСНП УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС 

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

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

 

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

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

 

3. Референце међунарпднпг нивпа (публикације у међунарпдним шаспписима, међунарпдне 
излпжбе и умеунишки насуупи) 

 
Филмпви ”Сваких пеу минууа”, ”Дащак”, ”Бип двапуу један краљ”, ”Групни ппруреу са леђа”, 
”Велики рпбпу” приказани су на прекп 150 међунарпдних фесуивала пд 2011-2019 гпдине, где су 
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псвпјили прекп 70 признаоа.  
Ушещће на А фесуивалима анимиранпг филма - DOKLeizig 2020, CInekid 2020, Ottawa International 
Animation Film Festival 2017. 
Филм ”Велики рпбпу” пукуљен и приказиван на плауфпрми и уелевизији ”HBO Europe”, кап и 
“ShotTV” каналима у Русији и Балуишким земљама 2020-2021. 
 

4. Референце наципналнпг нивпа у другим државама (публикације у сураним наципналним 
шаспписима, сампсуалне или кплекуивне излпжбе, умеунишки или сппруски насуупи на 
билауералнпм нивпу) 

 

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

 

5. Референце наципналнпг нивпа (публикације у дпмаћим шаспписима, сампсуалне или 
кплекуивне дпмаће излпжбе и умеунишки или сппруски насуупи у земљи) 

 
- Часппис ”Кпраци” - щуампана драма ”Чпвек кпји је урадип нещуп суращнп”, 2021. 
- Часппис ”Нащ ураг”, щуампана драма ”Убиј се за мене”, 2008. 
- Излпжба ”Анимирани филм за 5 минууа” (п прпцесу сувараоа филма ”Сваких пеу минууа”), 
Градска галерија Ппжега,  2011. 
- Излпжба ”2000-2010 српске анимације”, Балканима, Сууденуски кулуурни ценуар, Бепград, 2012. 
- Бепградска Оувпрена Шкпла (БОШ) - предаваоа у пквиру ”Ушипнице 4.0” на уему ”Нарауиви 
будућнпсуи” 2019, 2020, 2021. 
- Ушесувпваое на свим дпмаћим фесуивалима краукпг филма: Крауки меуар, Балканима, 
Аниманима, Синема Сиуи иуд. 
- Ушещће и награда за најбпљи пиш (pitch) projekta dugometražnog filma на ФЕСТ фесуивалу 
дугпмеуражнпг филма у Бепграду, 2018. 
 

6. Саппщуеоа на међунарпдним наушним скуппвима 

 
       

7. Саппщуеоа на дпмаћим наушним скуппвима 

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

 

8. Радпви у кпјима је кандидау једини ауупр и први кпауупр 

 
 

9. Ушещће у раду жирија на дпмаћим и сураним умеунишким излпжбама, кпнкурсима, 
умеунишким и сппруским уакмишеоима и манифесуацијама 

 
-      жири кпнкурса за прпдукцију анимиранпг филма Филмскпг Ценура Србије 2017. 
- жири кпнкурса за развпј дугпмеуражнпг анимиранпг филма Филмскпг Ценура Србије 

2020. 
- жири кпнкурса за прпдукцију краукпг анимиранпг филма Филмскпг Ценура Србије 2020. 
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- жири фесуивала ”Шпру филм” у Гпроем Миланпвцу 2020. 
- жири фесуивала Злауна кулиса 2016 
- жири Ппзприщних сусреуа ушеника гимназија Србије 2018. 

жири Фесуивала ппзприщуа за децу ”Фесуић” 2011. 
 

10. Уређиваое шаспписа и публикација- 

 
       - Уређиваое шаспписа Јпаким Фесу 2009.гпдине 

- Уређиваое ппзприщнпг ”Билуена” на Ппзприщним сусреуима ушеника гимназија Србије 
2004-2005.  

 
 

11. Обављаое кпнсулуануских ппслпва  

         
- Супервизпр прпдукције дугпмеуражнпг анимиранпг филма ”Капеуан Џпн Пиплфпкс”, 

2021 - 
Деп кпнсулуанускпг уима Филмскпг Ценура Србије за рад на унапређеоу “treaty”-ja, 
међунарпднпг билауералнпг сппразума п кинемаупграфији између Србије и Канаде 2019 -2021 
 
 
 

12. Индекс кпмпеуенунпсуи 

 
а) у ранијем перипду 
видеуи ппд: Умеунишки, сурушни и прпфесипнални дппринпс Кандидауа 
б) у упку ппследоег избпрнпг перипда 
видеуи ппд: Умеунишки, сурушни и прпфесипнални дппринпс Кандидауа 

 

13. Сурушни рад (прихваћени или реализпвани прпјекуи, пауенуи, закпнски уексупви и сл.) 

 
 
 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

2020-21             Награде за анимирани филм ”Велики рпбпт”: 

 
                            Награда публике @ Аnchorage INT FF 
                                  Најбпљи анимирани филм @ Mumbai INT FF 
                            Најбпљи анимирани филм @ Мпscow Shorts 
                              Најбпљи анимирани филм; Најбпља режија, Најбпљи канадски филм и Гран При @ Canada Shorts,    
                                   New Brunswick 

 
2017-18 Селекупване награде за анимирани филм ”Бип двапут један краљ”(пд 27   
                             интернaципналних награда): 
 
  Audience Award for BEST ANIMATED FILM @ 27th Fancine FF Malaga, Spain 
  Grand Prix @ Asaenes FF, Sevilia, Spain 
  Награда за најбпљу анимацију @ Canada Independent FF, Montreal 
  Best Pitch Award @ SEE Fest, Los Angeles 
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Best Animation @ Canada Independent FF, Montreal 
  Best Original Score @ Kraljevo Film Festival, Serbia 
  Best Animation - Anual Award, SHORT to the point, Cluj, Romania 
  "Dusan Vukotic” Award @ Neum Animation FF, Neum, Bosnia and Herzegovina 
                                   Best Script; Best Animation @ Canada Shorts, New Brunswick   
                                   Best Script, BestEditing @ Cinema Of The World, Mumbai, India 
  Best Directing @ Chaniartoon International Comic & Animation Festival,Greece 

 
2018       Best Pitch, FEST Film FESTIVAL, Бепград, прпјекау дугпмеуражнпг филма  “Крај  
                            свеуа” 

 

2011       Републишки фесуивал експерименуалнпг ппзприщуа, Смедеревска Паланка,   
                             Србија, ”Падни бпље”, Најбоља предсуава - Гран При  

 
2011-12 Селекупване награде за анимирани филм ”Сваких пет минута”(пд 30 

интернaципналних награда) 
Chris  Statue for Animation, 59th Columbus Film Festival, Ohio, USA 
Audience Award-  Southeastern European Film Jena, Jena, Germany 
Diamond Award Winner-  2011 California Film Awards, San Diego 
2nd INIGO AWARD - The Inigo Film Festival, Madrid, Spain 
The BEST ANIMATED SHORT, Cineview Film Festival, Toronto, Canada 
The BEST ANIMATED FILM, Short Toronto Indie Film Festival, Canada 
2nd Best Animation- Mississauga Independent Film Festival, Canada 
The Best Foreign Animation- AniMazing Spotlight animation shorts festival, Burbank, USA 
Audience Choice Award- Life And Death Matters Film Festival, Boulder, Colorado, USA 
BEST INTERNATIONAL ANIMATION- Urban Mediamakers Film Festival, Georgia, USA 
2011 Platinum Reel Award , Nevada Film Festival, USA 

 
2010       Републишки фесуивал експерименуалнпг ппзприщуа, Смедеревска Паланка,   
                            Србија, ”Не дирајте мпје кругпве”, Најбпљи сценски ппкреу, Награда та   
                            сценске инпвације, Треће месуп за предсуаву у целини  

 

2009-10 Награде за играни филм ”Дашак” (Breathtaking): 

               Honolulu Film Festival, Hawaii, USA, Gold Kahuna Award for Excellence in Filmmaking 

        Early bird film festival, Sofija, Bulgaria, Breathtaking, Best Foreign Narrative Film and Best 

Cinematography 

         Lighthouse international film festival, New Jersey, SAD, Breathtaking, First Prize and Golden 

Lighthouse Award for Best Narrative Short  

 
2007       11, Ппзприщни сусреуи ушеника гимназија Србије, Крагујавац, “Ппсета старе даме”, 

Friedrich Durrenmatt - Најбпља режија и Гран При за најбпљу предсуаву  
 

2004       8. Ппзприщни сусреуи ушеника гимназија Србије, Крагујавац. ”Чекајући Дах”,   
                           Samuel Becket, Најбпљи сценски ппкрет, Најбпља режија и Гран При за   
                                  најбпљу  предсуаву 
 

15. Осуалп 

2003       First International Children Film Festival, Нищ, Србија, ”Мпба или ппкпрнпст”, 
Награда за најбпљу филмску екипу и Златна ппвеља „Свети Вид“ Академије 
Умеунпсуи БК.  

2000       43. Мајске Игре, Бешеј, Србија. ”Несрећна Кафина”, J.J. Zmaj , награда за најбпљу 
главну мушку улпгу 
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IV        ПЕДАГПШКА СППСПБНПСТ И ДППРИНПС У НАСТАВИ 

Претхпдни наставни рад (пре избпра у зваое насуавника): 

1. Назив суудијскпг прпграма, насуавнпг предмеуа (мпдула, курса) гпдина суудијскпг 
прпграма и фпнд шаспва 

 
Академија Умеунпсуи Бепград, прпграм филмске и уелевизијске режије и мпнуаже, мпдул режија: 
- Режија анимираних фпрми - 4.гпдина (2017/18, 2018/19) 
- Рад са глумцима - 3. и 4. гпдина (2018/19) 
- Језик и грамауика филма, вежбе - 1. гпдина (2017/18, 2018/19) 
- Оснпве филмске режије, вежбе - 1.гпдина (2017/18, 2018/19) 
- Режија дпкуменуарнпг филма, вежбе - 2.гпдина (2017/18) 
 
Фпнд шаспва пп недељи: 11 
 
Накпн избпра у зваое: 
 
Академија Умеунпсуи Бепград, прпграм филмске и уелевизијске режије и мпнуаже, мпдул режија: 
- Режија анимираних фпрми у пквиру предмеуа ”Крауке Фпрме”- 2.гпдина (2019/20, 2020/21) 
- Рад са глумцима - 2. и 3. гпдина (2019/20, 2020-2021) 
- Језик и грамауика филма, вежбе - 1. гпдина (2019/20, 2020/21) 
- Оснпве филмске режије, вежбе - 1. гпдина (2019/20, 2020/2021) 
- Пракса кадрираоа - 1. гпдина (2019/20, 2020/2021) 
 

Фпнд шаспва пп недељи: 14 
 

2. Педагпщкп искусувп 

 
- Бепградска Оувпрена Шкпла (БОШ) - предаваоа у пквиру ”Ушипнице 4.0” на уему 

”Нарауиви будућнпсуи” 2019, 2020, 2021. 
-  Предаваш режије у пквиру филмских радипница ФРКА - Крагујевац 2016.гпдине 
- Предаваш ”Радипнице инуеракуивнпг уеаура” - Тпрпнуп, Канада - Јун 2012- Арецп, Иуалија 

- Авгусу 2012   
        - Ппзприщни мараупн ”Чуј Види Ппкрени” - ппкреуаш мараупна и впђа ппзприщне групе пд 
првпг дп пеупг мараупна 2007-2012 гпдине. у Крагујевцу 
       - Радипнице ппзприщне глуме, јун-авгусу 2010. у Ценуру за Кулууру, Младенпвац 
     - Предаваш пснпва режије Филмске радипнице Дпма Омладине Крагујевац пд 2004-2009 
гпдине. 
 
 
 
 

3. Реизбпрнпсу у зваое асисуенуа (пд – дп, брпј) 

  

4. Одржаваое насуаве ппд менупрсувпм (пбим ангажпваоа у шаспвима / пп семесуру, на 
предмеуу, са фпндпм шаспва) 
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5. Оцена присуупнпг предаваоа 

 
 

Садашои наставни рад (за избпр у вище зваое насуавника – ванредни прпфеспр и редпвни 
прпфеспр) 

1. Назив суудијскпг прпграма, предмеуа (мпдула, курса), гпдина суудијскпг прпграма и фпнд 
шаспва (на пснпвним, диплпмским пднпснп специјалисуишким, магисуарским и дпкупрским 
суудијама) 

 

2. Увпђеое нпвих пбласуи, насуавних предмеуа (мпдула, курсева) 

Увеп два нпва предмеуа-курса у мпдулу режија: 
- Режија Анимираних фпрми 
- Рад са глумцима 
 
Предлпжип увпђеое нпвпг мпдула : - Анимација 

3. Учбеници (наслпв, ауупри, гпдина издаваоа, издаваш) 

 

4. Друга дидакуишка средсува (прирушници, скрипуе и сл. – наслпв, ауупр, гпдина издаваоа, 
издаваш) 

 

5. Награде и признаоа универзиуеуа, педагпщких и наушних  аспцијација 

 

6. Извпђеое насуаве на универзиуеуима ван земље 

 

7. Мищљеое сууденауа п педагпщкпм раду насуавника 

 

 
 
 
 

8. Осуалп 
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V        РУКПВПЂЕОЕ – МЕНТПРСТВП У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДПВА 

1. Рукпвпђеое – менупрсувп у изради диплпмских и специјалисуишких радпва и магисуарских 
уеза (брпј радпва, име и презиме сууденуа, ужа наушна пбласу и наслпв рада) 

Менупр и кпнсулуану мнпгих заврщних диплпмских радпва сууденауа Академије Умеунпсуи - 

мпдул режија. 

2. Рукпвпђеое – менупрсувп дпкупрских дисеруација (брпј радпва, име и презиме 
дпкупрануа, ужа наушна пбласу и наслпв дисеруације) 

 

 

3. Ушещће у кпмисијама за пдбрану диплпмских и специјалисуишких радпва, магисуарских 
уеза и дпкупрских дисеруација 

 

 

VI        ДППРИНПС  АКАДЕМСКПЈ И ШИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Ушещће у раду пргана и уела факулуеуа и Универзиуеуа 

 

2. Ушещће у кпмисијама за избпр насуавика и сарадника (навесуи брпј) 

 

3. Впђеое прпфесипналних (сурукпвних) прганизација 

 

Члан управнпг пдбпра Удружеоа Филмских Анимаупра Србије 

 
 

4. Организација, ушещће и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних или међунарпдних 
умеунишких и сппруских менифесуација 

 
Организација кулуурнпг мараупна (дпкуменуарни филм, експерименуалнп ппзприщуе и радип-
драмска умеунпсу) ”Чуј Види Ппкрени” и впђа ппзприщне групе - 2007-2012 . 

Предаваш радипнице филмске режије ”Фрка” у Крагујевцу 2016. 
 

 

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

 
Дирекупр и закпнски засуупник Тп Блинк Анимауипн суудиа у Бепграду.  

Осниваш приваунпг инвесуиципнпг фпнда ”Анимпнд” у Бепграду 
 
 

6. Израда прпфесипналних експеруиза и рецензираое радпва и прпјекауа 
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VII    АНАЛИЗА  РАДА  КАНДИДАТА  (на једнпј сураници куцанпг уексуа) 

 
Кпмисија кпнсуауује деа се на расписани кпнкурс јавип један кандидау – Впјин Васпвић. Кандидау 

Впјин Васпвић у дпсадащоем педагпщкпм раду на Академији умеунпсуи Бепград, ппказап је 

виспке прпфесипналне и педагпщке квалиуеуе. У пквиру насуавнпг прпцеса инпвирап је и 

псавременип вежбе на главним предмеуима из филмске режије кап и меупд рада у редиуељскпм 

раду са глумцима. Кандидау Впјин Васпвић је и кап суудену Академије умеунпсуи ппказап 

свесуранпсу у редиуељскпм раду – ппред филмске режије, режира ппзприщне предсуаве, 

радипфпнска дела кап и уелевизијске и дпкуменуарне прпграме. Један је пд нащих најуспјещнијих 

сууденауа уппщуе. Накпн изванреднпг диплпмскпг, краукпг игранпг филма „Дащак“ (псвпја 

десеуине инуернаципналних награда), насуавља щкплпваое на ппсудиплпмским суудијама у 

Канади :2010-2011, University of Toronto, Centre for Drama, Theatre and Performance Studies -  

Прпсек А- Обласу: Експерименуалнп ппзприщуе (postdramatic theatre) 

Akademski naziv: Master of Arts.  

Пп ппврауку у Србију, ппшиое да исуражује рад у анимиранпм филму. За самп псам гпдина рада, 

ппсуаје најпресуижнији редиуељ анимиранпг филма у Србији и регипну. Осваја прекп деведесу 

инуернаципналних награда.  

На пснпву увида у прилпжену дпкумеуацију, кап и анализу референци кандидауа, кпмисија је 

усуанпвила да Впјин Васпвић испуоава све закпнпм предвиђене услпве за избпр у зваое дпценуа  

за пбласу Драмске и аудипвизуелне умеунпсуи; ужа пбласу Режија. 

 
 
 

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) 

 
Кандидау Впјин Васпвић испуоава све пбавезне и све избпрне услпве за избпр у  дпценуа 
предвиђене Закпнпм п виспкпм пбразпваоу РС и Правилникпм п избпру насуавника 
Академије умеунпсуи и уп: 
                                                                ПБАВЕЗНИ:  

 I Искуствп у педагпшкпм раду са студентима  
Кандидау Впјин Васпвић је кап сарадник у насуави на Академији умеунпсуи, у пквиру прпграма 
филмске и ув режије, мпдул режија извпдип је вежбе: 
- Режија анимираних фпрми - 4.гпдина (2017/18, 2018/19) 
- Рад са глумцима - 3. и 4. гпдина (2018/19) 
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- Језик и грамауика филма, вежбе - 1. гпдина (2017/18, 2018/19) 
- Оснпве филмске режије, вежбе - 1.гпдина (2017/18, 2018/19) 
- Режија дпкуменуарнпг филма, вежбе - 2.гпдина (2017/18) 
 
Фпнд шаспва пп недељи: 11 
 
Накпн избпра у зваое : 
 
Академија Умеунпсуи Бепград, прпграм филмске и уелевизијске режије и мпнуаже, мпдул режија: 
- Режија анимираних фпрми у пквиру предмеуа ”Крауке Фпрме”- 2.гпдина (2019/20, 2020/21) 
- Рад са глумцима - 2. и 3. гпдина (2019/20, 2020-2021) 
- Језик и грамауика филма, вежбе - 1. гпдина (2019/20, 2020/21) 
- Оснпве филмске режије, вежбе - 1. гпдина (2019/20, 2020/2021) 
- Пракса кадрираоа - 1. гпдина (2019/20, 2020/2021) 
 

Фпнд шаспва пп недељи: 14 

  
II Ппзитивна пцена педагпшкпг рада у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг  прптеклпг 

избпрнпг перипда  
4,80 
 

III Три репрезентативне референце у ужпј уметничкпј пбласти за кпју се бира  
Сценарип и режија: 
Филмпви ”Сваких пеу минууа”, ”Дащак”, ”Бип двапуу један краљ”, ”Групни ппруреу са леђа”, 
”Велики рпбпу” ... иуд. 

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

- Бепградска Оувпрена Шкпла (БОШ) - предаваоа у пквиру ”Ушипнице 4.0” на уему 
”Нарауиви будућнпсуи” 2019, 2020, 2021. 

-  Предаваш режије у пквиру филмских радипница ФРКА - Крагујевац 2016.гпдине 
- Предаваш ”Радипнице инуеракуивнпг уеаура” - Тпрпнуп, Канада - Јун 2012- Арецп, Иуалија 

- Авгусу 2012   
        - Ппзприщни мараупн ”Чуј Види Ппкрени” - ппкреуаш мараупна и впђа ппзприщне групе пд 
првпг дп пеупг мараупна 2007-2012 гпдине. у Крагујевцу 
       - Радипнице ппзприщне глуме, јун-авгусу 2010. у Ценуру за Кулууру, Младенпвац 
     - Предаваш пснпва режије Филмске радипнице Дпма Омладине Крагујевац пд 2004-2009 
гпдине. 

Дирекупр и закпнски засуупник Тп Блинк Анимауипн суудиа у Бепграду.  Осниваш приваунпг 
инвесуиципнпг фпнда ”Анимпнд” у Бепграду 

 
II Дппринпс академскпј и ширпј заједници.  

Кандидау Впјин Васпвић припада генерацији најуаленупванијих младих редиуеља у 
Србији и један пд најнаграђиванијих аутпра у Еврппи (97). Избпр: 
2020-21             Награде за анимирани филм ”Велики рпбпт”: пет интернаципналих награда 
                        
2017-18 Селекупване награде за анимирани филм ”Бип двапут један краљ”(пд 27   
                             интернaципналних награда): 
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2018       Best Pitch, FEST Film FESTIVAL, Бепград, прпјекау дугпмеуражнпг филма  “Крај  
                            свеуа” 
 
2011       Републишки фесуивал експерименуалнпг ппзприщуа, Смедеревска Паланка,   
                             Србија, ”Падни бпље”, Најбоља предсуава - Гран При  
 
2011-12 Селекупване награде за анимирани филм ”Сваких пет минута”(пд 30 

интернaципналних награда) 
Chris  Statue for Animation, 59th Columbus Film Festival, Ohio, USA 

2010       Републишки фесуивал експерименуалнпг ппзприщуа, Смедеревска Паланка,   
                            Србија, ”Не дирајте мпје кругпве”, Најбољи сценски покреу, Награда та   
                            сценске иновације, Треће месуо за предсуаву у целини  
 
2009-10 Награде за играни филм ”Дашак” (Breathtaking): 
               Honolulu Film Festival, Hawaii, USA, Gold Kahuna Award for Excellence in Filmmaking 
        Early bird film festival, Sofija, Bulgaria, Breathtaking, Best Foreign Narrative Film and Best 

Cinematography 
         Lighthouse international film festival, New Jersey, SAD, Breathtaking, First Prize and Golden 

Lighthouse Award for Best Narrative Short  

 
2007       11, Ппзприщни сусреуи ушеника гимназија Србије, Крагујавац, “Ппсета старе даме”, 

Friedrich Durrenmatt - Најбпља режија и Гран При за најбпљу предсуаву  
 
2004       8. Позоришни сусреуи ученика гимназија Србије, Крагујавац. ”Чекајући Дах”,   
                           Samuel Becket,Најбпљи сценски ппкрет, Најбпља режија и  
Гран При за најбољу  предсуаву. 

 
 

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 задпвпљсувпм предлаже Насуавнпм већу Академије умеунпсуи 

у Бепграду да изабере кандидауа Впјина Васпвића у зваое и на раднп месуп дпценуа за пбласу 

Драмске и аудипвизуелне умеунпсуи; ужа пбласу Режија. 
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ППТПИСИ ЧЛАНПВА КПМИСИЈЕ 

 
 
________________________________________    
Драгпљуб Елшић, редпвни прпфеспр 
 
    
 
________________________________________ 
Милпщ Радивпјевић, редпвни прпфеспр у пензији 
 
 
 
________________________________________ 
Данилп Бећкпвић, дпцену - прпфеспр 
 
 
 
 

Напомена: Члан кпмисије кпји не жели да ппупище извещуај јер се не слаже са мищљеоем већине шланпва 
кпмисије, дужан је да унесе у извещуај пбразлпжеое, пднпснп разлпге збпг кпјих не жели да ппупище 
извещуај 

 
 
 


