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На Академији умеунпсуи упкпм наведенпг перипда (пбухвауајући щкплску 2019/2020. и 2020/2021. 

гпдину) насуавилп се са щкплпваоем младих умеуника крпз реализацију акредиупваних прпграма: пеу 

(5) пснпвних академских суудија и једнпг (1) масуер академских суудија.   

Крпз брпјне акуивнпсуи радилп се на щиреоу, унапређиваоу и прпмпвисаоу знаоа и ушеоа, 

ппдсуицаоу и развијаоу умеунишких дпсуигнућа и наушних резулуауа у ппљу филмскпг, уелевизијскпг, 

сценскпг суваралащува и кулууре и  умеунпсуи.  

Тпкпм леуоег и зимскпг семесура пдвијале су се прпмпуивне акуивнпсуи кпје су имале за  циљ 

ппдсуицаое  дпдауне  мпуивације средопщкплаца  за  упис  на  прву  гпдину суудија  на суудијским 

прпграмима Академије умеунпсуи. Прпмпуивне акуивнпсуи пбухвауиле су прпмпцију суудијских 

прпграма пууем радипница, презенуација и инуеракуивних дискусија са ушеницима.  

У прву гпдину пснпвних академских суудија щкплске 2020/2021. гпдине изврщен је упис 71 сууденауа. 

Укупан брпј сууденауа (пд прве дп шеувруе гпдине) на пснпвним академским суудијама у щкплскпј 

2019/2020. гпдини: 211  сууденауа. 

г.суудија бр. сууденауа 

I 71 

II 52 

III 51 

IV 37 

СВЕГА 211 

 

Академија умеунпсуи 2020. гпдине дпнела је пдлуку п укидаоу ури прпграма масуер академских суудија: 

Креираое имича у уметнпсти и медијима, Кпмпјутерска музика и мултимедији и 

Интердисциплинарне студије визуелних и сценских уметнпсти - мпдули Мултимедијалнп сценскп 

стваралащтвп и Фптпграфија и камера. 

 

Академија умеунпсуи прганизује насуаву на масуер прпграму акредиупванпм 2016. гпдине:  

 УМЕТНПСТ ДПКУМЕНТАРНИХ ФПРМИ 

 

На масуер академским суудијама у нпвембру 2020. гпдине изврщен је упис два сууденуа. 

Прганизпвана je насуава на пснпвним академским суудијама у ппљу Умеунпсуи за сууденуе прве, друге, 

уреће и шеувруе гпдине суудија, на пеу суудијских прпграма: 

 ГЛУМА 

 МУЗИШКА ПРПДУКЦИЈА И ДИЗАЈН ЗВУКА 

 ФПТПГРАФИЈА И КАМЕРА 
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 ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА И МПНТАЖА – МПДУЛ РЕЖИЈА и МПДУЛ МПНТАЖА 

 ПРПДУКЦИЈА У УМЕТНПСТИ И МЕДИЈИМА    

 
Сви суудијски прпграми пснпвних академских суудија акредиупвани су (2015) пд суране Кпмисије за 

акредиуацију и прпверу квалиуеуа Наципналнпг савеуа за виспкпщкплскп пбразпваое Републике Србије.  

 

Сви суудијски прпграми Академије умеунпсуи (АУ) припадају пбразпвнп-умеунишкпм ппљу Умеунпсуи и 

псуварују се кап шеувпрпгпдищое (ЕСПБ 240) пснпвне академске (ПАС) и једнпгпдищое (ЕСПБ 60) масуер 

академске (МА) суудије. 

 

Академија умеунпсуи акредиупвана је (2008) и реакредиупвана (2018) пд суране Минисуарсува за науку и 

уехнплпщки развпј Републике Србије за пбављаое наушнп-исураживашке делаунпсуи у пбласуи: 

хуманисуишких наука – драмских и аудипвизуелних умеунпсуи, музишке умеунпсуи и примеоене 

умеунпсуи и дизајна (Рещеое бр. 660-01-00002/9 пд 12.07.2018) – шиме је суекла правп на пбављаое 

наушнп-исураживашке делаунпсуи пд ппщуег инуереса. 

 
На пснпву увида у дпсадащоа ппсуигућа сууденауа кпји су едукпвани према акредиупванпм плану и 

прпграму из 2013. гпдине ууврђене су извесне маокавпсуи у ппуенцијалнпсуима пбразпвнпг пквира. 

Изврщенп је инпвираое и ппбпљщаое ппсупјећег насуавнпг плана, уе је сувпрен знашајан прпсупр за 

прпдукуивнији насуавни прпцес у складу са акредиуаципним суандардима. Сваки суудијски прпграм 

пснпвних академских суудија, нашинип је извесна ппбпљщаоа кпја ппдразумевају: ппвећаое брпја 

шаспва са закпнскпг минимума на ппуимум, расппређиваое насуавних предмеуа са једнпг на два 

семесура збпг кпнуинуиуеуа насуавних садржаја, увпђеое дпдауних избпрних предмеуа, кап и 

ппбпљщаоа у реализацији сууденуске праксе у разлишиуим медијским пквирима.  

 

Ппдизаое квалиуеуа насуаве сада је услпвљенп и умрежаваоем свих суудијских прпграма зарад щуп 

ефикасније реализације предаваоа, сууденуских вежби и испиуа - пд прганизаципних дп уехнишких 

аспекауа. Тп ппдразумева јаснп разрађен план реализације сууденуских вежби и испиуа кпји се 

усппсуавља ппшеукпм зимскпг семесура, а на пснпву брпја акуивних сууденауа и захуева предмеуа. 

Ппсебан акценау је суављен на израженији менупрски рад и већу дпсуупнпсу прпфеспра сууденауима у 

насуавнпм прпцесу и ван оега. 

 

Све инпвације предсуављају пквир за ппбпљщаоа курикулума суудијских прпграма у предсупјећем 

акредиуаципнпм циклусу.  

 

У складу са динамикпм дпбијаоа рещеоа п акредиуацији, Академија умеунпсуи ппднела је 16.11.2020. 

гпдине захуев за акредиуацију суудијскпг прпграма ПАС Глума. 
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Студијски прпграми и извпђеое наставе 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ  - ГЛУМА 
 
Суудијски прпграм реализује се у прпсупријама:  

- Ресавска 78 

- Балканска 21 

- Немаоина 28 

Фпнд насуаве у леуоем семесуру = 53 П + 39 В  

Фпнд насуаве у зимскпм семесуру =  45 П + 37 В 

Насуаву реализује: 

насуавника = 20   

сарадника = 5 

 

Извпђеое наставе 

Иакп је кауедра глуме имала скпрп немпгућ задауак да све свпје пракуишне шаспве пребаци за краукп 

време на online предаваоа, у прплећнпм семесуру щк. 2019/2020. гпдине изузеуан прпфеспрски наппр и 

енуузијасуишни сууденуски пдгпвпр дап је изванредне резулуауе. Цеп прпграм је пребашен и акуивиран 

кап online насуава и извпдип се редпвнп пп предвиђенпм плану и прпграму. 

Суудије глуме су пп свпјпј пснпвнпј каракуерисуици везане за креираое дпгађаја у лишнпм кпнуакуу, за 

неппнпвљивпсу искусува садржанпг у неппсреднпј парунерскпј размени. Тп је иманенунп свим шаспвима 

глуме, сценскпг ппкреуа, балеуа, акрпбауике, сценскпг гпвпра, уехнике гласа, уакп да је пвај задауак 

захуевап пд прпфеспрскпг кадра креауивнпсу, ппсвећенпсу и сурпљивпсу, али и резулуауе у краукпм 

перипду. 

Сви прпфеспри су се слпжили да пдржаваое online шаспва има свпју не самп креауивну већ и 

психплпщку сврху, да ппмпгне сууденуима да прпђу крпз кризу изазвану пандемијпм, са смислпм и 

сурукуурпм. Пд прпфеспра се захуевала сппспбнпсу брзпг прилагпђаваоа - креираоа дпдауних садржаја 

примеренијих online насуави, кап и пдржаваое ппсупјећег прпграма на нашин кпји је пмпгућип да се у 

изузеунпм краукпм рпку пређе на запкруживаое прпграма без засупја. 

Исппсуавилп се да online насуава уражи вище времена збпг специфишнпсуи кпмуникације. Један деп 

прпфеспра је сампиницијауивнп ппвећап фпнд шаспва, да би се мпглп радиуи и групнп и ппјединашнп са 

сууденуима, дпдајући нпве уермине ван пних кпји су и инаше били предвиђени за шаспве. Наравнп у 

пбиму кпји је дпзвпљен акредиуацијпм. 

У online насуави кприсуили су се WhatsApp, Viber и Zoom апликације. Рад се углавнпм пдвијап у фпрми 

ппјединашних пракуишних задауака (сем кад су у пиуаоу шиуајуће прпбе) уакп щуп су сууденуи према 

задауим инсурукцијама снимили реализацију пдређенпг задаука, ппслали прпфеспру и са ппврауним 

кпменуарпм се прикљушивали заједнишким online шаспвима где су се размеоивала искусува, примери и 

дпбијали нпви задаци. Ппједини прпфеспри су креирали Yпutube канал на кпји су сууденуи мпгли да 

“каше” свпје радпве кпје су сви мпгли да прегледају ппјединашнп пре и заједнп за време шаса.  

Прпфеспри глуме су на свакпј гпдини креирали нпве вежбе прилагпђеније online кпмуникацији, 

креауивне кпмбинације у кпјима се уше и нпве вещуине. Нпр. кад смп већ пред камерама, уведена су 
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предаваоа везана за глуму пред камерпм, какп се припрема и какп щаље аудицијски мауеријал, а у исуп 

време глумашки задаци се надпвезују на већ ппсупјећи рад. Кприсуе се суари уексууални мауеријали или 

сууденуи сами креирају нпве.  

Сваке недеље сууденуи су дпбијали нпве мауеријале, филмпве, снимљене предсуаве, мјузикле, 

лиуераууру… кап задауак кпји се ппсле пбрађивап на шасу.  

Исупвременп су се пбављале и online кпнсулуације са кандидауима за упис на суудије глуме. 

Сем прилагпђаваоа ппсупјећег плана и прпграма online насуави, прпфеспри су креирали и дпдауне 

садржаје.  

1) Сууденуи глуме дпбијали су нпве задауке кпји су у мпнплпщкпј фпрми, щуп је пмпгућилп да се 

дпдаунп пбради уема “Аудиција” кпја је данас кап уема важнија негп икад а није била у прпграму.  

2) Ппједини прпфеспри кпји имају великп глумашкп филмскп и ТВ искусувп су увели и шаспве Глума 

пред камерпм.  

3) Исупвременп, прилив инфпрмација п садржајима кпји су за време пве кризе ппсуали дпсуупни 

online, пмпгућип је прпфесприма да креирају шиуав нпви сисуем референци за већ ппсупјеће задауке.  Тп 

су инфпрмације п live streaming-у из Наципналнпг уеаура у Енглескпј, Саубине ппзприщуа у Немашкпј, п 

снимцима руских предсуава Шехпва недавних дпбиуника највећих ппзприщних награда, п снимцима 

предсуава Пине Баус, Пиуера Брука, Вусуер групе, Бпба Вилспна, Канупра… Тп је изузеунп ппзприщнп 

благп кпје је пд скпра, и самп на пдређенп време, дпсуупнп online и пдлушили смп да га инуензивнп 

кприсуимп. 

 

4) Тепреуска знаоа из пбласуи глуме уакпђе заузимају знашајнп месуп у пвим услпвима - уеприје 

глуме не самп Суаниславскпг, већ и Брехуа, Михаила Шехпва, Ли Суразберга, Мајзнер-а… Схпднп упме, 

ппвећан је пбим не самп сурушне лиуераууре, већ и лиуераууре уппщуе. 

Пвакав нашин предаваоа у изнуђенпј сиууацији има свпје бенефиуе и свпје мане. Фпкусирали смп се на 

бенефиуе и креауивнп их умнпжили. Сама шиоеница да је пвп свима нпви присууп шини пвај рад јакп 

узбудљивим и креауивним, какп сууденуима уакп и прпфесприма кпји, шини се, мпгу сада јпщ вище и 

индивидуалније да се ппсвеуе свакпм сууденуу, щуп свакакп и шине. 

Исупвременп, били смп свесни да је целпкупни свеуски сисуем пбразпваоа прещап на online насуаву, 

укљушујући и суудије глуме, уакп да смп у хпду крпз лишне инуернаципналне кпнуакуе делили свпја 

искусува и ушили пд других. 

Ппвраукпм на шаспве уживп пбрађени су сви препсуали делпви прпграма кпји нису били прилагпђени 

online насуави, уакп да је прпграм у ппупунпсуи испуоен. 

Кауедра глуме је успещнп и ппупунп извела планирани прпграм у пквиру јесеоег семесура щк. 

2020/2021. гпдине. Иакп ппд пуежаним услпвима, јер смп имали слушајеве кпвид инфекције на свим 

класама кап и кпд два прпфеспра, изузеуним напприма прпфеспрскпг кадра пдржавани су шаспви какп 

уживп уакп и у перипду online шаспва 1-14 децембра. Прпграм је прилагпђаван дауим пкплнпсуима, брпј 

шаспва шак и ппвећан да би пдржали кпнуинуиуеу са бплесним сууденуима, са кпјима смп суалнп 
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пдржавали кпнуаку, прилагпђавали и давали задауке и впдили их индивидуалнп крпз прпцес рада. Рад 

се пдвијап на шаспвима са највећим брпјем сууденауа и ван упга, ппсебним инсурукцијама са бплесним 

сууденуима. Сви испиуи су заказани и пдржани дп краја испиунпг рпка. 

Збпг брпја пбплелих сууденауа кпји нису мпгли да дплазе на шаспве, шаспви сурушних предмеуа су 

надпкнађени, и уај прпцес је заврщен крајем нареднпг семесура. 

Сви испиуи су пдржани у предвиђенпм рпку. Диплпмским предсуавама кпје су биле у прпбама пдређене 

су премијере у пкупбру, децембру и фебруару, збпг немпгућнпсуи пдржаваоа мизансценских прпба, кап 

и збпг заувпренпсуи ппзприщних прпсупра у кпјима би се мпгле пдиграуи премијере. 

Испиуна предсуава сууденауа II гпдине глуме у класи прпфеспра Игпра Ђпрђевића и Милице Краљ, 
Нарпднп ппзприщуe у Бепграду /Сцена V спрау/, 26. 02.2020. у 20 шаспва 

Испиуна предсуава сууденауа III гпдине глуме, "Ппера за ури грпща", у класи прпфеспра Тихпмира 
Суанића и Милана Нещкпвића, Дешији кулуурни ценуар Бепграда, 18.06.2020. у 16 шаспва. 

Испиуна предсуава сууденауа II гпдине глуме у класи прпф. Игпра Ђпрђевићаи Милице Краљ, Дешији 
кулуурни ценуар Бепграда, 16.06.2020. у 16 шаспва. 

Испиуна предсуава сууденауа  I гпдине глуме у класи прпф. Предрага Супјменпвића, Дешији кулуурни 
ценуар Бепграда, 25.06.2020. у 16 шаспва. 

Испиуна предсуава I гпдине глуме у класи прпф. Иве Милпщевић, Дешији кулуурни ценуар Бепграда, 
29.06.2020.  у 16 шаспва. 

 

ГЛУМА 

Прва гпдина - ПСНПВЕ ГЛУМЕ 1 

класа редпвнпг прпфеспра Драгане Варагић  

Прпграм је у ппупунпсуи урађен са уемама: мащуа, пажоа, парунерска игра, радоа-прпуив радоа, сукпб, 

дауе пкплнпсуи, групне импрпвизације. Сви шаспви планирани прпгрампм су пдржани. Ппщуп је пвп прва 

гпдина кпја се фпкусира на фпрмираое групе и парунерске игре, а  40% сууденауа билп је зараженп, и 

ппред ппјединашних вежби услпвљених кпвид сиууацијпм, успели смп да урадимп сцене сукпба, кап и 

развпј заједнишких импрпвизација. 

Са бплесним сууденуима је дпдау индивидуални рад и вежбе су прилагпђаване специфишним 

сиууацијама. Збпг упга, а у циљу пдржаваоа групнпг рада и псећаја кпнуинуиуеуа, пдржани су дпдауни 

шаспви у децембру. Тп нам је ппмпглп  да се искприсуи прилика, кад су сууденуи пздравили а нпвпг 

заражаваоа није билп, да се усппсуави групни рад и ппвежу и пбједине преухпднп урађене вежбе. 

За време online насуаве урађене су бајке кап ппјединашни задаци. Снимљени видеп мауеријали су 

приказани кап деп испиуа. Псуали деп испиуа се извпдип уживп: радоа с препрекпм, живпуиое, бајке, 

фануасуишна бића, дешије песмице, сцене сукпба, импрпвизација. 

Испиуна предсуава сууденауа I гпдине глуме у класи прпф. Драгане Варагић, сценa "Академије 28", 
30.12.2020. гпдине, у 16 шаспва 
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Прва гпдина - ПСНПВЕ ГЛУМЕ 1 

класа дпценуа Предрага Супјменпвића  

Насуава у јесеоем семесуру реализпвана је у ппупунпсуи. 

У перипду пд 1.10. дп 28.12. пдржанп је 148 шаспва глуме у пквиру 37 радних дана, а дп краја семесура 

предвиђенп је јпщ 32 шаса. Присуунпсу сууденауа на насуави била је већа пд 95%.  

Са сууденуима су рађене вежбе за пслпбађаое, кпнценурацију, парунерску игру, присуунпсу. На 

уепреускпм и пракуишнпм нивпу су уппзнауи са ппјмпм радое и дауих пкплнпсуи, а зауим и са сукпбпм, 

кап и са разлишиуим присуупима у пднпсу на уп да ли се ради пп сисуему (Суаниславски) или меупду 

(Суразберг). 

Пд 1. дп 14. децембра је пдржана online насуава. На 20 шаспва прекп апликације Zoom присуунпсу 

сууденауа је била 100%. Сууденуима је задауп да сампсуалнп реализују крауак филм (дп 3 минууа) на уему 

снпва. 

Јавни испиу из предмеуа Увпд у глуму планиран је и изведен 9. фебруара 2021. у Ппзприщуу ДАДПВ. 

 

Друга гпдина - ГЛУМА-ЛИКПВИ 

класа дпценуа Предрага Супјменпвића и вище сурушне сараднице Гпрдане Ђпкић   

Насуава у јесеоем семесуру реализпвана је у ппупунпсуи. 

У перипду пд 1.10. дп 28.12. пдржанп је 168 шаспва глуме у пквиру 42 радна дана, а дп краја семесура 

предвиђенп је јпщ 32 шаса. Присуунпсу сууденауа на насуави је 90%. 

Пдржан је нещуп већи фпнд шаспва пд предвиђенпг јер је ппјашан индивидуални рад са сууденуима, а уп 

је ппсуигнууп ангажпваоем ури предаваша кпји су смеоивали. 

У пкупбру, накпн увпдних предаваоа п лику, пракуишнп се радилп на урансфпрмацији крпз 

импрпвизацију, кап и на имиуацијама кап инспирацији за лик. Пд нпвембра се радилп на анализи и 

сценскпј реализацији драмских мпнплпга и исппвесуи. 

Пд 1. дп 14. децембра је пдржана online насуава. На 20 шаспва прекп апликације Zoom присуунпсу 

сууденауа је била 100%. Сууденуи су слали видеп снимке мпнплпга, кпји су анализирани на шаспвима. 

Јавни испиу из предмеуа Глума - ликпви планиран је и пдржан 19. јануара 2021. у Ппзприщуу ДАДПВ. 

 

Друга гпдина -  ГЛУМА-ЛИКПВИ 

класа дпценуа Иве Милпщевић  

У упку јесеоег семесура сви шаспви су пдржани и план и прпграм су у ппупунпсуи испуоени. 
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Сууденуи су радили индивидуалне и групне задауке заснпване на имиуацијама, пдабиру исппвесуи 

базираних на недрамскпм уексууалнпм предлпщку, импрпвизацијама на испиуиваоу унууращоих и 

сппљних каракуерисуика ликпва.  

Други деп семесура бип је ппсвећен раду на пдабиру, анализи и имрпвизацијама на пснпву сцена из 

драмских кпмада Ибзена, Суриндберга и Гпркпг (Нпра, Непријауељ нарпда, Хеда Габлер, Дивља паука, 

Гпсппђица Јулија, Пуац, На дну, Малпграђани, На леупваоу). 

За време online насуаве рађенп је на изушаваоу глумашке изградое лика на преухпднп пдабраним 

сценама. Радилп се на анализи уексуа и улпга (главна радоа, мпуив, циљ, дауе пкплнпсуи, бипграфија 

лика). Урађене су и прве шиуајуће прпбе. 

Испиу је пдржан 21. јануара 2021. у ДКЦБ (Мала сала). 

 

Трећа гпдина - ГЛУМА-ЖАНР И СТИЛ 

класа дпценуа Милице Краљ и дпценуа Игпра Ђпрђевића  

Шаспви су пдржавани у уерминима - ппнедељак, среда, пеуак и субпуа. 

Пд ппшеука дп краја семесура увели смп и држали дпдауни шас (збпг свакпдневне ппаснпсуи да се пређе 

на насуаву online). 

Темауска прпблемауика пвпг семесура су жанр и суил.  

Два шаса седмишнп ппсвећена су раду на Щекспирпвим урагедијама и пдвијала су се крпз  разгпвпр п 

жанру, анализе сцена , савладаваое суиха, ппсуавку мизансцен.  Циљ је разумеваое закпниупсуи жанра, 

савладаваое суиха, риуму и лпгици гпвпреоа суиха.  

Два шаса седмишнп уемауски су ппсвећена разумеваоу и савладаваоу разлишиуих жанрпва и нашина 

глумашке игре - пдвијала су се крпз предаваоа и разгпвпр п жанрпвима (какп ппзприщним уакп и уз 

ппређеое са жанрпвима у другим умеунпсуима), анализу сцена и ппсуавку мизансцена. Циљ је 

разумеваое закпниупсуи разлишиуих жанрпва и нашина на кпји разлишиуи жанрпви пбликују глумашку 

игру, са ппсебним нагласкпм на пну игру кпја се не уемељи на психплпщкпм реализму (щуп је у првпј и 

другпј гпдини бип слушај).  

Пд 1.12. - 14. 12. На online насуави радилп се пп исупм прпграму и у исупј динамици шаспва.  

Тпкпм семесура некпликп сууденауа је билп бплеснп пд кпвида 19, некпликп ппд сумопм. Пнима кпји су 

пбплели, вежбе су мпрале биуи прпмеоене и прилагпђене оихпвпм физишкпм пдпснп здравсувенпм 

суаоу.  

Испиу је планиран и пдржан 23. јануара 2021. у ДКЦ. 

 

 

Шеувруа гпдина - ГЛУМА-КПМППЗИЦИЈА 
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класа дпценуа Милана Нещкпвића  

Насуава у јесеоем семесуру изведена је пп плану и прпграму: 

12 предаваоа (36 сауи) радилп се на жељеним прпјекуима кпје су сууденуи припремали упкпм распусуа а 

у вези са диплпмскпм предсуавпм. Идеја је пспспбљаваое глумца да сам креира предсуаву крпз 

кпмппнпваое знаоа суешенпг упкпм преухпдне ури гпдине. Сви прпјекуи су  у ппупунпсуи псмищљени и 

спремни за рад укпликп се укаже ппуреба у другпм семесуру. 

Наредних 24 предаваоа бип је фпкус на анализи, псмищљаваоу и идејнпм уреуираоу прпблема у 

Гпгпљевпм „Ревизпру“, за кпјег смп се пдлушили, упкпм кпга ћемп мпћи да применимп принцип 

кпмппзиције целпвешерое ппзприщне предсуаве у кпјпј ушесувује цела класа, а свакп ппјединашнп мпже 

уај рад да пријави и за диплпмску предсуаву. 

Пред сам крај семесура смп у заврщнпј фази шиуаћих прпба, уе смп планирали да дп ппследоег 

предаваоа у семесуру крајем јануара заврщимп исуе и упкпм нареднпг семесура пређемп у 

мизансценске прпбе, па даље какп налаже прпфесипнални ппзприщни прпцес крпз кпји ћемп прпвесуи 

све сууденуе. 

Деп шиуајућих прпба се пдвијап и online, упкпм 5 предаваоа у 2 недеље када смп пп пдлуци Академије 

прекинули насуаву уживп из епидемиплпщких разлпга. 

Сви сууденуи су били присууни на свим шаспвима, шак и један суудену кпји је бип у изплацији, кпнсуанунп 

је бип на шасу пууем видеп линка, уе није изгубип ни једнп предаваое збпг бплесуи. 

Испиу је заказан и пдржан 5. фебруара 2021. у 15 ш. у Ресавскпј 78. 

 

ДИПЛПМСКЕ ПРЕДСТАВЕ кпје су имале премијеру у пвпм перипду сууденауа прпф Драгане Варагић и 

дпценуа Предрага Супјменпвића: 

Диплпмска предсуава Танасија Ћакића и Крисуине Милпсављевић,  „Бешка суплица“ Никплаја Кпљаде, у 
режији Предрага Супјменпвића, "Дадпв", 7.10.2020. у 20 шаспва. 

Диплпмска предсуава Тамаре Милпщевић, Тине Шавпр и Тепдпре Спаравалп, „Слущкиое” Жана Женеа, у 

режији Жељка Ђукића,  ДКЦ, 29. 01.2021, менупр Д. Варагић. 

 

Сурушни предмеуи: 

АКРПБАТИКА И СЦЕНСКЕ ИГРЕ 

Рад у јесеоем семесуру је прпуекап задпвпљавајуће, сууденуи су прпщли све вежбе предвиђене планпм 

и прпгрампм јесеоег семесура. Ппследоег шаса у пвпм семесуру пдржан је кпликвијум заувпренпг уипа 

(збпг епидемиплпщке сиууације).  

Сууденуи прве гпдине глуме су савладали:   
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Акрпбауика и сценске бпрбе: пснпвне гимнасуишке елеменуе, пснпвне дуп и групне ппдрщке, пснпве 

сценских бпрби. 

Сценске игре: вежбе из класишнпг балеуа кпд щуапа, плес пплка, исупријски плес пплпнеза и ужишкп 

кплп. 

 

Сууденуи друге гпдине глуме су савладали: Акрпбауика и сценске бпрбе: напредне елеменуе из 

гимнасуике, кпмбинпване и кпмпликпване акрпбауске ппдрщке, креираое кпрепграфија сценских 

бпрби. 

Сценске игре: исупријска игра бешки валцер, плес сируаки, враоанска свиуа и кпрепграфија из мјузикла 

"Кабаре". 

 

Трећа гпдина је савладала: 

Акрпбауика и сценске бпрбе: пснпве еврппскпг машеваоа (суав, пснпвне креуое и параде, испад). 

Сценске игре: мађарски плес шардащ, српскп грађанскп кплп из 19. века, нарпдни плес са-са и јавански 

нарпдни плес. 

 

ТЕХНИКА ГЛАСА 

Прва гпдина је савладала пснпве анаупмп-физиплпгије рада на ппвезиваоу ваздуха и изгпвпрених слпва, 

кап и псвещћиваоа висине упнпва, ппвезиваое уела са гласпм. 

Друга гпдина је савладала впкалне вежбе, креираое впкализа - вежбе у парпвима, спајаое музишкпг 

уексуа са сценскпм радопм, ушеое спнгпва деп пп деп. 

Трећа гпдина је савладала впкалне вежбе ради щиреоа ппсега, ищшиуаваое заједнишких спнгпва, 

увежбаваое спнга из “Мама миа”, ппјединашни рад на впкалнп захуевнијим делпвима спнгпва 

 

СЦЕНСКИ ППКРЕТ 

Сууденуи прве гпдине глуме су у упку првпг семесура радили на развпју мащуе, псвещћиваоу уела, 

аруикулације и кппрдинацији крпз вежбе кап щуп су: хпдпви, марипнеуе, праве и испрекидане линије, 

мащине...  

Сууденуи друге гпдине су у упку првпг семесура ушили језик невербалнпг уеаура крпз мимске и 

панупмимске уехнике. На пснпву наушених уехника кпмппнпвали су захуевне сцене. Такпђе, креирали су 

и ликпве крпз разне вежбе у реалисуишним сиууацијама.  

Сууденуи уреће гпдине бавили су се каракуерним и неууралним маскама, пришаоем ппезије крпз ппкреу 

и невербалним уеаурпм.  



13 
 
СЦЕНСКИ ГПВПР 

Сууденуи прве гпдине савладали су: дијалпщку прирпду гпвпра, пднпс гпвпрник-сагпвпрник, видпве 

саппщуаваоа, акценууацију српскпг коижевнпг језика, гпвпрне кпнсуануе, дикцијске фигуре, 

приппведаое, анализу уексуа - пасаже, блпкпви, лпгишке акценуе, аруикулаципне вежбе, песме. 

Сууденуи друге гпдине савладали су: реуприку, впјнишкп беседнищувп - примере:  Ханибал "Пред биуку 

на Тразименским језерима", Гаврилпвић "У пдбрану Бепграда", Пеуар Велики "Упши пплуавске биуке", 

Скпбељев "Пред биуку на превпју Щипка", Дипнисије "Беседа Јпоанима", пплиуишкп беседнищувп - 

примере: Демпсуен "Трећа филипика", Цицерпн "Прва беседа прпуив Кауилине", Данупн "За пдбрану 

пуачбине", Викупр Игп "П слпбпди насуаве", судскп беседнищувп - примере:  Спкрау: "Пдбрана пред 

ауинским судпм", Лујза Мищел "Гпвпр пред версајским впјним судпм", Лащнал:  "Пдбрана гпсппђе 

Лпмбарди", ппезију пп избпру. 

Сууденуи уреће гпдине савладали су:  версификацију, уехнике пбраде суиха, умеунишку инуерпреуацију, 

ппезију за децу:  Јпвана Јпванпвића Змаја, Щекспирпве спнеуе, спнеуе Јпвана Душића, епску ппезију – 

десеуерац и савремену ппезију. 

 

Мере за унапређеое наставе 

 Ппвећаое брпја шаспва сурушних предмеуа у нареднпм акредиуаципнпм циклусу. 

 Раздвајаое предмеуа Сценске игре и Акрпбауике, збпг разлишиуе прирпде предмеуа и 

пцеоиваоа пд суране сууденауа. 

 Укпликп сиууација пкп инфекције КПВИД ппураје, предлажемп умрежаваое и сарадоу вище 

кауедри, нпвих уема кпје мпгу заједнишки да пбрађују, нпр. Глумац и редиуељске индикације у 

услпвима филмскпг снимаоа, мпнуираое већ снимљених испиуа глуме у demo-reels, щуп би 

знашилп да сваки суудену заврщне гпдине дпбије свпј прпмпуивни мауеријал, креираое нпвпг 

пригиналнпг ппзприщнпг рада кпји укљушује и драмауурщку пбраду… 

 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ  -  ФПТПГРАФИЈА И КАМЕРА 
 
Суудијски прпграм реализује се у прпсупријама:  

- Марщала Бирјузпва 12 

- Балканска 21 

- Немаоина 28 

- Свеупгпрска 18 

 
Фпнд насуаве у леуоем семесуру =  47 П + 21 В 

Фпнд насуаве у зимскпм семесуру =  49 П + 21 В 

Насуаву реализује: 

насуавника = 17   

сарадника = 5 
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Извпђеое наставе 

Насуава у прплећнпм семесуру щк. 2019/2020. гпдине је у ппупунпсуи пдржана пп плану и прпграму. 
 
Услед прпглащеоа ванреднпг суаоа и преласка на online насуаву, највећи деп пракуишних вежби је 
урађен у перипду ппсле укидаоа ванреднпг суаоа уакп да је Кауедра за фпупграфију и камеру пракуишнп 
радила скпрп пуним капациуеупм дп 15. јула 2020.  
 
Online насуава је пружила сууденуима дпдауне садржаје, сазнаоа и предаваоа кпја су смислена за 
нпвпнасуалу сиууацију. Суицајем пкплнпсуи сууденуи кпје је захвауилп ванреднп суаое имали су прилику 
да науше вище пд преухпдних генерација јер су имали вище шаспва! 
Збпг гпре наведенпг разлпга ппсећенпсу насуави на свим предмеуима је прекп 100% ! 
 
Брпј шаспва је збпг online насуаве и касније надпкнаде бип ппвећан за 20% кпд 4. гпдине и шак 50% на 
првпј, другпј и урећпј гпдине на главним предмеуима фпупграфије и камере. Све вежбе у суудију и у 
ексуеријеру кпје су прескпшене упкпм ванреднпг суаоа изазванпг пандемијпм вируса Кпвид 19 су 
надпкнађене. Сууденуи су гпсупвали и скупљали пракуишна сазнаоа у великим суудијима и на уеренским 
снимаоима прпдукцијске куће „Смару медиа“ на снимаоима серија “Тауе” и “Игра судбине”.   
 
Априлски испиуни рпк је реализпван ппшеукпм јуна, редпвни јунски упкпм јула (2020). Испиуи из главних 
предмеуа камере прве, друге и шеувруе гпдине пдржани су у јуну-јулу, дпк су испиуи из магишних 
предмеуа уреће гпдина пдржани у сепуембарскпм испиунпм рпку.  
 
Редпвна насуава у јесеоем семесуру щк. 2020/2021. гпдине успещнп је изведена и сууденуи су 
задпвпљни, нарпшиуп збпг упга щуп је online насуава урајала самп две недеље. Прпсешна ппсећенпсу 
насуави на мауишним предмеуима била је прекп 90%. Ваннасуавне акуивнпсуи су сведене на минимум 
збпг пандемије.  
 
Тпкпм јесеоег семесура превенуивнп су пп 7-10 дана у изплацији били прпфеспрка Ивана Тпманпвић и 
прпфеспр Саща Прерадпвић. Самп једнпј сууденкиои је кпнсуанупван кпвид 19, али пна је била ван 
факулуеуа 3 недеље, уакп да смп све псуале сууденуе сашували. Ппменууа сууденкуиоа насуаву је у 
ппупунпсуи надпкнадила.  
 
Нпви сарадник у насуави у пбласуи фпупграфије Маријана Јанкпвић се пдлишнп уклппила у нашин рада на 
нащпј кауедри, вредна је и врлп је ппсвећена свим задацима и сууденуи су вище негп задпвпљни оеним 
дпсадащоим ангажпваоем. 
 
Активнпсти катедре 

Кауедра је пуппшела припремне кпнсулуације са кандидауима за следећу щкплску гпдину, јпщ у јануару. 
Заинуереспванпсу кандидауа за упис је ппрасла у пднпсу на преухпдну гпдину, щуп је резулуиралп 
пријемпм 7 нпвих сууденауа у щк. 2020/2021. гпдину. 
 
Тпкпм 2020. гпдине Кауедра је дефинисала курикулум суудијскпг прпграма Фпупграфија и камера за нпви 
акредиуаципни циклус. 
 
Куппвина друге камере Sony FS7 знашајнп је унапредила рад у суудију, какп сууденауа Фпупграфије и 
камере, уакп и сууденауа режије за снимаое сууденуских филмпва на уерену.  
 

У пкупбру месецу Академија је набавила 80% фпупграфске ппреме, пп захуеву Кауедре; псуауак нпве 

ппреме биће исппрушен упкпм наредне гпдине. 
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Мере за унапређеое наставе 

 Унапредиуи сценпграфске елеменуе Суудија камере.  

 Ппбпљщауи расвеуу у суудију кинпфлп и лед расвеупм. 

 Извпђеое заједнишких испиуних вежби, сууденауа режије, камере, мпнуаже, музишке прпдукције, 
глуме:  Ппуера, Мизанкадар, Шеуири пспбе пкп супла... 
 
 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ  -  ПРПДУКЦИЈА У УМЕТНПСТИ И МЕДИЈИМА 
 
Суудијски прпграм реализује се у прпсупријама:  

- Марщала Бирјузпва 12 

- Немаоина 28 

 
Фпнд насуаве у леуоем семесуру =  57 П + 16 В 

Фпнд насуаве у зимскпм семесуру =  62 П + 29 В 

Насуаву реализује: 

насуавника = 16   

сарадника = 3 

 
 

Извпђеое наставе 

Насуава у прплећнпм семесуру щк. 2019/2020. гпдине пбављена је пп планиранпм расппреду и 

календару рада. Услед епидемије и увпђеоа ванреднпг суаоа, уведена је online насуава пд 23. маруа дп 

краја гпдине и, пп пдлуци декана, у перипду пд 1-14. децембра. 

Пnline насуава пдвијала се без прпблема. Сууденуи су редпвнп изврщавали задауке и ппказали 

пдгпвпрнoсу и креауивнпсу у раду. 

Специфишни пандемијски услпви рада делимишнп су ууицали на насуаву. Деп сууденауа је изпсуап са 

насуаве јер је пбплеп пд кпвида, а деп сууденауа је бип превенуивнп у карануину. Услед заражаваоа 

прпфеспрке Јпване Никплић и прпфеспра Предрага Кајганића уведена је online насуава какп сууденуи не 

би губили шаспве па ппсле надпкнађивали. 

Услед епидемије пбусуављена је пракса за филмску, ппзприщну и ТВ прпдукцију и прпдукцију у 

умеунпсуи и медијима. Вежбе из филмске прпдукције - испиуни филмпви сууденауа режије - пбављени су 

крајем јуна, ппшеукпм јула, делпм у авгусуу и сепуембру.  

Уведени су пбавезни, недељни пракуишни задаци за сууденуе све шеуири гпдине какп би суалнп имали 

неку акуивнпсу/пбавезу, пп принципу – једна прпдукција-једна недеља = шеуири задаука месешнп 

(укупнп шеуири задаука из свих прпдукција).  

Прпјекуи сууденауа шеувруе гпдине предвиђени за 7. семесуар, реализпвани су у 8. семесуру, а у 7. су 

уведена дпдауна и пбавезна, редпвна предаваоа. 

Инуензивиран је пракуишни рад изван АУ какп би сууденуи суекли искусува у прпфесипналнпм пкружеоу. 
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Тпкпм прплећнпг семесура щк. 2019/2020. гпдине прпсешна ппсећенпсу предаваоа сууденауа ПУМ – 55 

%, а на предмеуима ПУМ кпје слущају псуале кауедре – 40 %. Прпсешна ппсећенпсу предаваоа сууденауа 

ПУМ у јесеоем семесуру щк. 2020/2021. гпдине изнпсила је 66 %, дпк је на предмеуима ПУМ кпје слущају 

псуале кауедре – 40 %. 

Априлски испиуни рпк је реализпван ппшеукпм јуна, редпвни јунски ппшеукпм јула 2020. гпдине. 

Реализпвани су испиуи у планиранпм сепуембарскпм и пкупбарскпм рпку. На пснпву резулуауа испиуа и 

кплпквијума закљушује се да су сууденуи успещнп пвладали насуавним прпгрампм. 

 Пснпве филмске прпдукције 

Сууденуи прве гпдине су се уппзнали са планираоем/пдабирпм прпјекуа, припреме/коиге 

снимаоа, разраде, израде бучеуа, угпвприма, псигураоем, снимаоем и ппсупрпдукцијпм и 

пдбранили семинарске радпве. 

 Филмска прпдукција 1 

Сууденуи друге гпдине су суешена уепријска знаоа п нашину прганизпваоа, рада и пднпса 

шланпва екипе анимиранпг, дпкуменуарнпг и игранпг филма применили ушещћем у заједнишким 

сууденуским прпјекуима – раду на сууденуским дпкуменуарним филмпвима.  

У упку јесеоег семесура пбавили су сурушну праксу у прпдуценускпј кући She films ппд впђсувпм 

Милице Јпванпвић, умеунишкпг сарадника Кауедре ПУМ. Сврха ппсеуе - ппслпви location 

managera. Сууденуи су уппзнауи са свим задацима и акуивнпсуима једнпг пд кљушних шланпва 

секупра прпдукције, пд припремаоа и слаоа дпписа у вези пбјекауа, дп пбезбеђиваоа свих 

ппуребних дпзвпла и псуалих лпгисуишких елеменауа, какп би пбјекау бип, са аспекуа прпдукције, 

пбезбеђен и на распплагаоу за снимаое, у предвиђенпм уермину. 

 Филмска прпдукција 2 

Сууденуи уреће гпдинре ПУМ су ушесувпвали у снимаоима играних фпрми сууденауа режије, 

примеоујући суешена знаоа п акуивнпсуима и ппсуупцима у прпцесу израде игранпг филма, пд 

ппшеуних размаураоа идеје и анализе сценарија дп оегпве кпмерцијалне експлпауације. 

Све планиране вежбе из филмске прпдукције реализпване су у прплећнпм семесуру щк. 

2019/2020. гпдине. У јесеоем семесуру щк. 2020/2021. сууденуи су израдили експликације 

прпјекауа. 

 Пснпве прпдукције у умеунпсуи и медијима 

План предаваоа је реализпван у ппупунпсуи. Прганизпванп је гпсуујуће предаваое бивщих 

сууденауа Кауедре за прпдукцију, Шарне Вушинић и Дамјана Кнежевића, кпји су предсуавили 

прпјекау у кулуури сууденуима прве гпдине, п нашинима прпфесипналне афирмације и 

укљушиваоа у ппслпвне упкпве из свпг искусува. 

 

 Прпдукција у умеунпсуи и медијима 
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Насуавни план је реализпван у ппупунпсуи. Пракуишна насуава у прплећнпм семесуру щк. 

2019/2020. гпдине није изведена збпг пуказиваоа кулуурних дпгађаја на кпјима је планиранп да 

буде реализпвана. 

Сви сууденуи друге гпдине су успещнп реализпвали сурауещке планпве умеунишких прганизација 

и усуанпва кулууре. Сурауещки планпви су били реализпвани на преухпднп спрпведенима 

исураживаоима у следећим прганизацијама: „Суагеман“ у Кулуурнпм ценуру Бепграда,  Усуанпви 

кулууре Суари град, Ппзприщуу „Пуж“, Теауру „Улица“, Ауељеу 212, Теауру на брду. Кап деп 

праксе, пбављен је радни сасуанак Кинемаупграфске групације са Управним пдбпрпм филмскпг 

ценура Србије у Привреднпј кпмпри Републике Србије.  

 Прпјекау у умеунпсуи и медијима 

Некпликп сууденауа шеувруе гпдине ппднелп је прпјекау на Кпнкурс за суфинасираое прпграма 

Кулуурнпг ценура Србије у Паризу у следећпј гпдини, јер је кпнкурс пдлпжен збпг пандемије. 

 Пснпве ппзприщне прпдукције 

Насуава је у ппупунпсуи реализпвана у пднпсу на план. У другпј пплпвини прплећнпг семесура щк. 

2019/2020. успещнп је реализпвана online насуава. Предиспиуне пбавезе  су реализпване у 

складу са насуавним планпм. Семинарски радпви и кплпквијуми су успещнп реализпвани и 

ппред ппзнауих смеуои изазваних пандемијпм. 

Реализпвана је ппсеуа и пбилазак Музеја Нарпднпг ппзприщуа, уз сурушнп впђсувп Драгана 

Суевпвића, дирекупра Музеја. 

 Сценски прпјекау 

Пракса је реализпвана у Нарпднпм ппзприщуе (Драма и Балеу), Југпслпвенскпм нарпднпм 

ппзприщуу, Биуеф Теауру, Ппзприщнпј урупи „Вихпр“, на Академији у пквиру испиуа глуме.  

Барбара Тплевска, диплпмирани суудену Академија, пдржала је предаваое  “Фандрезинг – 

прпјекау или прпфесија” за све сууденуе Кауедре. 

Ивана Чудпвић и Милица Пбренпвић, сууденукиое друге гпдине - Испиу првпг семесура прве 

гпдине Кауедре глуме у класи прпфеспрке Драгане Варагић – 28. децембра 2020. на Академији 

28; 

Мина Пеурпвић, сууденукиоа шеувруе гпдине – Диплпмски испиу Кауедре глуме у класи 

прпфеспрке Драгане Варагић. Предсуава „Слущкиое“, Жана Женеа, изведена у јануару 2021. 

Александра Илић, апсплвену, вплпнуирала је у упку пкупбра у Дирекцији Балеуа Нарпднпг 

ппзприщуа. 

 Пснпве прпдукције у елекурпнским медијима 

Предаваоа пбављена пп плану и прпграму. Реализпвана су ури пракуишна задаука кпји 

симулирају реалне прпфесипналне сиууације у кпјима су сууденуи ппказали кпликп су савладали 

уепријпм и какп су је применили у пракси. 
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 Прпдукција у елекурпнским медијима 1 

Предаваоа пбављена пп плану и прпграму.  

Некпликп сууденауа ПУМ је прпфесипналнп ангажпванп на снимаоу ТВ серије, кап и на 

реализацији ппјединашних емисија у медијским и прпдуценуским кућама у Бепграду. 

Реализпвана су ури пракуишна задаука кпји симулирају реалне прпфесипналне сиууације у кпјима 

су сууденуи ппказали кпликп су савладали уепријпм и какп су је применили у пракси.  

 Прпдукција у елекурпнским медијима 2 

Предаваоа пбављена пп плану и прпграму уз изпсуанак пбављаоа праксе услед епидемије. 

Реализпвана су ури пракуишна задаука кпји симулирају реалне прпфесипналне сиууације у кпјима 

су сууденуи ппказали кпликп су савладали уепријпм и какп су је применили у пракси.  

Сууденукиоа Аоа Суеванпвић пбавила прпфесипналну праксу на специјалнпм прпјекуу ИЗБПРИ 

2020 на РТС, пвај пракуишан рад узела је кап уему за диплпмски рад  

 Рад кауедре 

Пп заврщеуку щк. 2019/2020. гпдине присуупилп се ренпвираоу ушипнице ПУМ (пд ури маое прпсуприје 

направљена је једна ушипница пд 60 квм кпја сад има ури крпвна прпзпра и два бпшна щуп пмпгућава 

вище дневнпг свеула и мпгућнпсу прпвеураваоа прпсупра). 

Кауедра ПУМ инпвирала је курикулум суудијскпг прпграма ПУМ за нпви акредиуаципни циклус. У складу 

са захуевима суандарда, расписан је кпнкурс за избпр у зваое дпценуа за ужу пбласу Ппзприщна 

прпдукција и једнпг умеунишкпг сарадника. Милица Јпванпвић, диплпмирани суудену ПУМ, изабрана је 

за умеунишкпг сарадника и деп пракуишне насуаве пдвијап се крпз ушещће у прпјекуима оене 

прпдуценуске куће – снимаое реклама, филмпва, сппупва... 

Кауедра кпнсуауује да је све вище сууденауа на свим гпдинама ПУМ прпфесипналнп ангажпванп на 

прпјекуима щуп их пнемпгућава да редпвнп присусувују предаваоима. Уважавајући оихпву жељу за 

умеунишким ангажманпм, Кауедра је припремила предлпг кпји се примеоује пд ппшеука прплећнпг 

семесура и ппдразумева писану мплбу кауедри за дпзвплу п ангажпваоу на прпфесипналнпм прпјекуу, 

криуеријуме пп кпјима се пдлушује да ли суудену мпже да се ангажује или не – прпсешна пцена, 

редпвнпсу ппхађаоа предаваоа, испуоеое предиспиуних пбавеза...). Ппзиуивна пдлука важи месец 

дана а у зависнпсуи пд пднпса сууденуа према сууденуским пбавезама, мпгуће је прпдужиуи за наредни 

перипд у исупм урајаоу. 

 Прпмпција кауедре ПУМ и упис нпвих кандидауа у щк 2020/2021. 

У упку јесеоег семесура, ппшеле су кпнсулуације са нпвим кандидауима за упис у щк. 2019/2020. гпдину 

кпје су се пдвијале уживп све дп ппшеука епидемије, да би се зауим успещнп пбављале online пууем 

Skype плауфпрме. За кпнсулауације се пријавилп 28 кандидауа, са свима су пдржане кпнсулуације и 22 

кандидауа је ппднелп пријаву за пплагаое пријемнпг испиуа.  

Већина кандидауа се пп преппруци оихпвих пријауеља - сууденауа АУ, пријавилп за упис на Академију, 

щуп смаурамп да је најбпља реклама. 
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Мере за унапређеое наставе 

 увпђеое нпвих гпсуујућих предаваоа на уеме кпје су савремене и акууелне, а кприсне су за 

квалиуеуније пбразпваое нащих сууденауа; 

 увпђеое у насуавне садржаје Увпда у креауивну индусурију, пбласуи кпја није адекваунп уреуирана у 

нащем пбразпвнпм сисуему, а неминпвна је будућнпсу; 

 измена правилника п пснпвним суудијама у делу пбавезе присусува на предаваоима уз кпнсеквенце 

у слушају неппщупваоа исуих; 

 равнпмерна расппдела сууденауа на свим сууденуским прпјекуима, ппщуујући гпдину суудија на кпјпј 

се суудену налази; 

 ппдизаое видљивпсуи нащих сууденауа и пбразпвнпг рада Академије умеунпсуи, уе сувараое 

мпгућнпсуи за прпфесипналну афирмацију,  уз лпгисуишку ппдрщку прпфеспра вище кауедри,  у циљу 

реализације сууденуских прпјекауа и пбезбеђиваоа оихпвпг насуавка ван факулуеуа; 

 увпђеое изјаве п валиднпсуи рада кап сасуавнпг дела наслпвне суране семинарскпг рада кпјима би 

суудену ппуврдип да није ппкущап/ппкущала ууђи рад да предсуави кап свпј, псим на месуима где је 

уп изришиуп назнашенп (фуснпуама), кап и да ће у слушају плагијауа ушиниуи дисциплинску ппвреду за 

кпју ће пдгпвпрауи пп Правилнику п дисциплинскпј пдгпвпрнпсуи. 

 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ  -  МУЗИШКА ПРПДУКЦИЈА И ДИЗАЈН ЗВУКА 
 
Суудијски прпграм реализује се у прпсупријама:  

- Балканска 21 

- Немаоина 28 

 
Фпнд насуаве у леуоем семесуру =  51 П + 31 В 

Фпнд насуаве у зимскпм семесуру =  61 П + 29 В 

Насуаву реализује: 

насуавника = 16   

сарадника = 4 

 
Извпђеое наставе 

Насуава у 2020. се пдвијала пп плану и прпграму, шак и за време ванреднпг суаоа прекп online 

плауфпрми. Насуава се извпдила редпвнп, шаспви кпји су били изгубљени збпг пправданих пдсусуава 

прпфеспра су надпкнађени. Сууденуи су успещнп заврщили са снимаоем свпјих вежби.  

Кауедра Музишке прпдукције и дизајна звука je пдвијала online насуаву пп преухпднп ууврђеним 

расппредима предаваоа. Иакп је билп ууврђенп да ће online насуава кренууи пд 23. 3. 2020. прпфеспри 

су успели да се прганизују и са пдржаваоем насуаве кренулп се пдмах, уакп да сууденуи нису имали 

паузу пд недељу дана у предаваоу, а дпдауна недељу искприщћена је за дппунску насуаву. 
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Свакп пд прпфеспра је у пднпсу на захуеве свпјих предмеуа успеп да псмисли нашин какп би се насуава 

пдвијала online. Насуава се пдвијала прекп плауфпрми Skype или Zoom, уакп да су сууденуи мпгли, псим 

да прпсуп шују и виде свпје прпфеспре, прекп oпције screen share шууи и видеуи међуспбнп свпје дпмаће 

задауке, вежбе, а прпфеспри су мпгли на уај нашин у реалнпм времену давауи примере у прпграмима за 

аудип прпдукцију. Ппщуп гпупвп сви прпфеспри распплажу дпбрпм аудип и видеп уехникпм, online 

предаваоа су уехнишки била дпбра, шак су били у суаоу и велики деп вежби да пбаве кприсуећи свпју 

уехнику. Иакп је деп вежби бип надпкнађен када се ванреднп суаое заврщилп, вежбе су биле 

прилагпђене нпвпнасуалпј сиууацији крпз ппвећан пбим пракуишних дпмаћих задауака сууденауа на 

недељнпм нивпу. 

Сууденуи су били изузеунп задпвпљни пваквим нашинпм рада, ппсећенпсу предаваоа је била већа у 

пднпсу на перипд редпвнпг пдвијаоа насуаве и изнпсила је пд 75-100%. 

Снимаоа и ппсупрпдукције сууденуских филмпва су се пбавила успещнп.  

Насуава у јесеоем семесуру щк. 2020/2021. гпдине се пдржавала уживп уз све прпписане мере защуиуе. 

Кауедра је самп две недеље у пвпм перипду радила у online фпрмауу збпг ппвећанпг ризика 

заражаваоа. Сва предаваоа и вежбе у другпм семесуру су успещнп заврщене. 

Купљена је нпва уехника за музишки суудип щуп је ппдиглп квалиуеу извпђеоа вежби на виспк нивп. 

Задпвпљсувп сууденауа збпг пвпга је великп. 

 

Активнпсти катедре  

Кауедра МПДЗ припремила је курикулум суудијскпг прпграма за нпви акредиуаципни циклус кпјим ће 

прпграм биуи балансиран између пбласуи музишке прпдукције и дизајна звука.  

У сарадои са псуалим кауедрама, усклађени су насуавни садржаји какп би насуава на свим прпграмима 

била уепријски и пракуишнп најефикасније испраћена. 

Пбзирпм да пдређени брпј сууденауа кпји упище смер музишка прпдукција и дизајн звука не ппседује 

никаквп музишкп предзнаое у виду музишке писменпсуи или свираоа инсуруменуа, уведена су и 

уепријских предаваоа на предмеуу клавир. Сууденуи уппредп са шаспвима сплфеђа сада и на предмеуу 

клавир суишу уепријскп знаое кпје им ппмаже да брже пвладају нпуним сисуемпм и музишкпм 

хармпнијпм. У пдабиру прпграма за свираое акценау је на мпдернпј ппп и рпк музици крпз кпју се 

сууденуи уппзнају са хармпнскпм ппдлпгпм песме и анализпм акпрда и мелпдије. Такпђе, једна пд 

пбавезних вежби је скала са свим свпјим дисциплинама. Када је реш п сууденуима кпји имају дпбрп 

музишкп предзнаое и преухпднп су свирали клавир, кпмппзиције кпје су задауе су  дела филмске музике 

или класике. Пбзирпм да су сууденуи ппдељени у групе према нивпу знаоа свираоа клавира, мпгуће је 

насуаву ппупунп прилагпдиуи свакпј групи. 

Мере за унапређеое наставе 

 Увпђеое нпвих вежби и меупда ушеоа уепријске насуаве кап и свираое већег брпја лакщих 

кпмппзиција за ппшеунике ради щуп бпљег музишкпг пписмеоаваоа. 

 Набавка нпвих суудијских кпмпјууера. 
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СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ  -  ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА И МПНТАЖА - мпдул Режија 
 
Суудијски прпграм реализује се у прпсупријама:  

- Балканска 21 

- Немаоина 28 

- Марщала Бирјузпва 12 

 
Фпнд насуаве у леуоем семесуру =  35 П + 33 В 

Фпнд насуаве у зимскпм семесуру =  40 П + 24 В 

Насуаву реализује: 

насуавника = 18   

сарадника = 1 

 

Извпђеое наставе 

Пд планиранпг брпја шаспва насуава у прплећнпм семесуру щк. 2019/2020. гпдине је у ппупунпсуи 

реализпвана.  

Услед пандемије кпвида 19 насуава у маруу и априлу изведена је у online мпду. У мају су пуппшеле су 

припреме за заврщне радпве. У пвпм перипду нисмп имали заражених сууденауа. 

Прпценау ппсеуе сууденауа предаваоима: 94%  

 

Прва и друга гпдина вежбе реализпвала у целпсуи. Прва гпдина извела је и реализпвала пп две 

снимајуће вежбе из филмске режије. Из Пснпва уелевизијске режије изведене су пп две снимајуће 

вежбе, пд кпјих једна у сисуему камера. 

Друга гпдина је на предмеуу Режија дпкуменуарнпг филма реализпвала пп  две снимајуће вежбе. 

Прпценау реализације 85 %, препсуали заврщеуак упкпм леуоег распусуа. 

Трећа гпдина режије на предмеуу филмска режија имала је задауак да уради жанрпве; вежбе изведене у 

сепуебру и ппшеукпм пкупбра. Заврщни испиуни радпви предауи у рпку.   

На предмеуима Режија драмских фпрми и Режија прпграма уживп реализпване  вежбе у мају са 

изнајмљенпм уехникпм сисуема камера.   

Шеувруа гпдина  присуупила је припреми сценарија за заврщни диплпмски испиу. 

 

Пд планиранпг брпја шаспва у јесеоем семесуру щк. 2020/2021. гпдине, изведенп је 95% насуаве. За 

препсуалих 5% направљен план надпкнаде збпг бплесуи насуавнпг кадра услед пандемије кпвида 19. 

Један деп сууденауа пдсууан збпг месуа суанпваоа у пкплним државама и немпгућнпсуи преласка 

границе, надпкнадили су пп ппврауку пбавезне вежбе. Тпкпм месеца нпвембра један суудену друге 

гпдине и два прпфеспра пправданп пдсусувпвали  ури недеље. 

Прпценау ппсеуе сууденауа предаваоима: 84 %. 

 

Прва гпдина из филмске режије извела је и реализпвала пп ури снимајуће вежбе.  

Из Пснпва уелевизијске режије изведене су пп две снимајуће пд кпјих једна у сисуему камера. 

Друга гпдина на предмеуу Режија дпкуменуарнпг филма реализпвала је пп ури снимајуће вежбе.  

Прпценау реализације 85 %, препсуали је псуварен упкпм јануарске две недеље. 
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Сууденуи уреће гпдине режије на предмеуу филмска режија кпји су имали задауак да ураде жанрпве, 

снимили су их дп краја прплећнпг семесура.  

На предмеуима Режија драмских фпрми и Режија прпграма уживп планиране вежбе изведене су дп 

краја прплећнпг семесура. 

 

Сууденуи уреће гпдине су били у фази писаоа сценарија за заврщни играни филм. 

Сууденуи шеувруе гпдине реализпвали су пп ури филма кпјих је један запсуауак са уреће гпдине збпг 

немпгућнпсуи снимаоа услед пандемије кпвида 19. Сви сууденуи шеувруе гпдине су пкупбру 2020. 

пуппшели кпнсулуације за диплпмски рад.  

 

Кауедра је пуппшела припремне кпнсулуације са кандидауима за следећу щкплску гпдину. 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ  -  ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА И МПНТАЖА - мпдул Мпнтажa 
 
Суудијски прпграм реализује се у прпсупријама:  

- Балканска 21 

- Немаоина 28 

- Maрщала Бирјузпва 12 

 

Фпнд насуаве у леуоем семесуру =  37 П + 22 В 

Фпнд насуаве у зимскпм семесуру =  38 П + 22 В 

Насуаву реализује: 

насуавника = 17   

сарадника = 1 

 
Извпђеое наставе 

Насуава је пдржана пп плану и прпграму. И ппред ппзнауе сиууације услед пандемије вируса Кпвид 19, 

сви шаспви предаваоа и све предвиђене пракуишне вежбе су реализпване. 

Збпг малпг брпја сууденауа вежбе су шещће прганизпване пууем Skype-a, Zoom-а.   

Ппсећенпсу насуави је била пкп 80% на свим предмеуима.  

Сууденуи уреће и шеувруе гпдине суудија су ппказали велику заинуерспванпсу за реализацију пракуишних 

вежби. Свпје вежбе су успели да заврще и пре предвиђенпг рпка за реализацију. На оихпву мплбу и 

исисуираое уведене су им дпдауне пракуишне вежбе. 

Пд пве щкплске гпдине уведени су нпви мауеријали за пракуишне вежбе - уз сагласнпсу прпдуценауа, 

дпбијени су кпмплеуни сирпви мауеријали из играних ув серија. 

На кауедри је пд пве щкплске гпдине ппнпвп и прпфеспрка Милена Предић, сууденуи су изузеунп 

задпвпљни оеним предаваоима и залагаоем. 

Мере за унапређеое наставе 

 пбезбеђиваое најнпвијих лиценцираних спфувера, ради унапређеоа мпнуаже звука и других ппција; 
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 раздвајаое група сууденауа за извпђеое вежби из заједнишкпг предмеуа Мпнуажа звука на филму и 

ув, збпг неусклађенпсуи нивпа оихпвих знаоа; 

 пбезбеђиваое прпсупра за мпнуажу пракгишних вежби сууденауа мпнуаже и мпнуираоа филмпва 

сууденауа других кауедри. 

 

ЗАЈЕДНИШКИ ПРЕДМЕТИ 
 

 

Кауедра за исуприју и уеприју Академије умеунпсуи пкупља насуавнике кпји реализују уепријскп-

умеунишке и друщувенп-хуманисуишке насуавне предмеуе. Пвп су групе предмеуа шијим се 

апсплвираоем усаврщавају знаоа и прпщирују пквири разумеваоа свеуа умеунпсуи, а шине неизпсуаван 

прилпг усппсуављаоу академскпг суаууса ауупра умеунишкпг израза. Насуавни садржаји се равнпправнп 

пднпсе на све драмске и аудипвизуелне умеунпсуи, кап и најщира знаоа из кулууре, умеунпсуи и медија 

– а припадају кпрпусу насуавних предмеуа заједнишких за суудијске прпграме Академије умеунпсуи. 

 

Увидпм у извещуаје насуавника Кауедре за исуприју и уеприју Академије умеунпсуи, мпже се закљушиуи 

да је у перипду 1. јануар – 31. децембар 2020. гпдине насуава псуварена према свим захуевима 

силабуса/курикулума. 

 

Реализпвани су сви испиуни рпкпви (са малим пдлагаоем уермина узрпкпваним ванредним суаоем 

упкпм прплећнпг семесура): јануарски, априлски (ппшеукпм месеца јуна), јунски (ппшеукпм месеца јула), 

сепуембарски и пкупбарски.  

 

Насуавници Кауедре ИТ акуивнп ушесувују у прпцесу нпве акредиуације свих суудијских прпграма и 

усуанпве, јер реализују заједнишке насуавне предмеуе. 

 

За ппдушаваое и апсплвираое прпграмских садржаја уепријскп-умеунишких и друщувенп-хуманисуишких 

насуавних предмеуа пбезбеђени су ппуимални – прпсупрни, уехнишки и дидакуишки – услпви за 

креауиван и исураживашки ангажман насуавника и сууденауа.  

 

Упшене уещкпће: 

За ппједине насуавне предмеуе:  

 ”сууденуи су изјављивали да су им неуппредивп кприснија била предаваоа уживп и да исуу 

кплишину инфпрмација далекп лакще приме уживп негп прекп плауфпрме”; 

 “online насуава се ппказала вепма успещнпм, мада је брпј прауилаца временпм ппадап“;  

 „припрема насуавника за online насуаву захуева знаунп вище времена”. 

 

Мере за ппбпљшаое: 

 примена свих ппзиуивних искусуава из online насуаве ; 

 дигиуализација мауеријала за ушеое; 

 реализпване презенуације (насуавника/сууденауа) ушиниуи дпсуупнима; 

 акуивнп ушещће насуавника, сарадника и сууденауа у ппремаоу дигиуалне библипуеке/фундуса 

мулуимедијалних извпра Академије умеунпсуи. 
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Тпкпм прплећнпг семесура щк. 2019/2020. гпдине насуава из уепријскп-умеунишких и друщувенп-

хуманисуишких предмеуа углавнпм се пдвијала на даљину, примеоивани су разлишиуи пблици и меупде 

рада, реализпвани су гпупвп сви (пкп 90%) предвиђени шаспви предаваоа и вежби (уз вирууалне 

сусреуе), са укупним прпсешним присусувпм сууденауа пд пкп 55%.  

 

Читаое слике – предаваоа и вежбе су у ппупунпсуи реализпвани пп предвиђенпм насуавнпм плану и 

прпграму. Тпкпм ванредне сиууације задаци, лиуерауура, мауеријали и евалуације су размеоивани 

елекурпнскпм ппщупм, а online кпнсулуације редпвнп држане ппсредсувпм плауфпрме Skype и 

апликације Viber. Ппсле пресуанка ванредне сиууације пдржана су два блпка дппунске насуаве и 

кпнсулуација уживп.  

Реализпванп: 

предаваоа – сви предвиђени шаспви  

вежбe – сви предвиђени шаспви 

прпсешна ппсећенпсу насуави – 80% 

 

Фптпграфија дп данас – предаваоа и вежбе су у ппупунпсуи реализпвани пп предвиђенпм насуавнпм 

плану и прпграму. Тпкпм ванредне сиууације задаци, лиуерауура, мауеријали и евалуације су 

размеоивани елекурпнскпм ппщупм, а online кпнсулуације редпвнп држане ппсредсувпм плауфпрме 

Skype и апликације Viber. Ппсле пресуанка ванредне сиууације пдржан је један блпк дппунске насуаве и 

кпнсулуација уживп.  

Реализпванп: 

предаваоа – сви предвиђени шаспви  

вежбe – сви предвиђени шаспви 

прпсешна ппсећенпсу насуави – 100% 

 

Херменутика ликпвних уметнпсти 2 и Естетика – пууем Skype-а, у уерминима предвиђеним 

расппредпм, из прпсуприја (библипуеке) АУ – плаунп и два рашунара, један за online кпмуникацију са 

сууденуима, а други са ппуребним визуелним садржајем.  

 

Истприја светске кинематпграфије и Теприја филма – кпмбинација синхрпнпг и асинхрпнпг мпдела 

ушеоа и уп уппуребпм ури вида кпмуникације:  

 плауфпрма Google Classroom: у пквиру бесплауне плауфпрме Google Classroom, кпја је 

инуегрисана са другим Google сервисима и дпсуупна свим сууденуима, сваке седмице су 

ппсуављани мауеријали за ушеое (уепријски садржаји, презенуације, илусурације иуд.), задаци за 

сампсуални рад сууденауа (дпмаћи задаци, исураживашки задаци, пиуаоа, уесупви иуд.) и 

деуаљна евалуација сууденуских ппсуигнућа. Плауфпрма је пмпгућила јаснп и прегледнп 

сурукууираое насуавних садржаја, мпгућнпсу да сууденуи у свакпм уренууку присуупе 

ппсуављеним насуавним садржајима, индивидуалну и групну кпмуникацију насуавника са 

сууденуима, кап и међуспбну кпмуникацију између сууденауа, у циљу размене знаоа, суавпва и 

извпра за ушеое. Насуавник је бип у мпгућнпсуи да на једнпсуаван нашин управља насуавним 

садржајима и прпцеспм ушеоа, пмпгућен му је увид у уп кпји сууденуи су предали свпје задауке, а 

кпји уп јпщ увек нису ушинили, пднпснп свакпм сууденуу је мпгап пружиуи ппврауну инфпрмацију 

п оегпвим ппсуигнућима; 
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 апликација Viber: насуавник је пфпрмип Viber групу за свпј предмеу у кпју је укљушип све сууденуе 

кпји уај предмеу слущају. Viber група је превасхпднп кприщћена за пдржаваое редпвних 

кпнсулуација – у уерминима када би се инаше пдржавала насуава из предмеуа у прпсупру 

Академије, насуавник је бип пnline и на распплагаоу сууденуима за групне и индивидуалне 

кпнсулуације, а у псуалим уерминима је група кприщћена за кпнсулуације и размену 

инфпрмација (све сервисне инфпрмације и пиуаоа кпја се уишу насуаве у пквиру сервиса Google 

Classroom) у асинхрпнпм мпду кпмуникације; 

 елекурпнска ппщуа: мрежа кпмуникације елекурпнскпм ппщупм је већ раније развијена између 

насуавника и сууденауа и редпвнп се кприсуи, а у пвпј прилици је служила кап дппунскп средсувп 

кпмуникације ппвпдпм дпмаћих и исураживашких задауака кпје сууденуи уреба да пбаве, кап и у 

сврху индивидуалних кпнсулуација. 

 Редпслед радипница и минијауура се пдвијап према финалнп усаглащенпм риуму уермина/уема, 

уакп щуп су ауупри били у пбавези да свпје презенуације (писане прилпге, упућиваоа на 

илусурације, кпменуаре, задауке за сууденуе, пиуаоа за сууденуе, …) дпсуаве насуавнику 

најкасније у пеуак кпји преухпди планиранпм уермину према расппреду у ппнедељак или уупрак. 

 

Умесуп јавнпг насуупа, сууденуи-ауупри радипница/минијауура кпнципирали су и припремали све 

задауке кпји прписуишу из пдабране уеме (еппхе/ауупра, уепријских присуупа), и евалуирали ппсуигнућа 

свпјих кплега сууденауа кпји су ушесувпвали у уаквим акцијама. У дпследнп впђеним и сисуемауски 

пбјављиваним Белещкама са кпнсулуација сашувани су сви аууенуишни кпменуари сууденауа кпји се 

пднпсе на пиуаоа, предлпге за ппбпљщаое, кап и ппхвале за нпви нашин рада. Успещнпсу ппсуигнућа 

евиденуирана је суешеним пценама сууденауа и пре изласка на испиуе, а највреднији ауупрски прилпзи 

заслужују пбјављиваое у ппсебнпј публикацији Академије умеунпсуи.  

 

Истприја светске кинематпграфије 

Реализпванп (дп 10.3.2020.): 

шаспва предаваоа – 10  

шаспва вежби – 13 

Реализпванп (пд 23.3.2020.): 

вирууалних сусреуа (шаспва) – 38 

прпсешна ппсећенпсу насуави/ Google Classroom – 74% 

 

Теприја филма 

Реализпванп (дп 9.3.2020.): 

шаспва предаваоа – 10  

шаспва вежби – 11 

Реализпванп (пд 23.3.2020.): 

вирууалних сусреуа (шаспва) – 32 

прпсешна ппсећенпсу насуави/ Google Classroom – 83% 

 

Оснпве сценпграфије и кпстима – уживп два предаваоа ван ушипнице (Нарпднп ппзприщуе, 

Еунпграфски музеј); ппупм насуава прекп плауфпрме Skype – извпђена уз ппвећан брпј илусурација и 

примера – кап и кпмуникација пууем е-ппщуе у виду усмераваоа сууденауа и кпменуарисаоа задауака 

реализпваних у фпрми семинарских радпва. 

Реализпванп: 
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сусреуа ван ушипнице – 2 

шаспва уживп – 10   

вирууаних сусреуа (шаспва) – 12 

прпсешна ппсећенпсу насуави – 80% 

 

Психплпгија – „лицем у лице” дп 9.3.2020., ппупм на даљину прекп плауфпрме Skype.  

Реализпванп (дп 9.3.2020.): 

шаспва предаваоа – 6  

шаспва вежби – 11 

 

Реализпванп (пд 23.3.2020.): 

вирууалних сусреуа – 6 

 

Савремене тенденције у светскпј драми и ппзприщту 1 и Савремене тенденције у светскпј драми и 

ппзприщту 2 – е-дпсуављани мауеријали за ушеое и ппсуављани задаци, па евалуације е-прпслеђиване 

сууденуима. 

 

Савремене тенденције у светскпј драми и ппзприщту 1 

Реализпванп: сви предвиђени шаспви 

прпсешна ппсећенпсу насуави – 41% 

 

Савремене тенденције у светскпј драми и ппзприщту 2 

Реализпванп: сви предвиђени шаспви 

прпсешна ппсећенпсу насуави – 41% 

 

Тпкпм јесеоег семесура щк. 2020/2021. гпдине насуава из уепријскп-умеунишких и друщувенп-

хуманисуишких предмеуа пдвијала се углавнпм уживп, а на даљину (примеоивани су разлишиуи пблици 

и меупде рада) за предмеуе кпје ппхађа вище пд 30 сууденауа, пднпснп у блпку (према дпгпвпру) за 

масуер академске суудије. Реализпвани су гпупвп сви (пкп 85%) предвиђени шаспви предаваоа и вежби 

(уз вирууалне сусреуе), са укупним прпсешним присусувпм сууденауа пд пкп 61%.  

 

Суудијски прпграми пснпвних академских суудија: 

 

Херменутика ликпвних уметнпсти 1 – дп пплпвине нпвембра уживп у Плавпј сали, ппупм се прещлп на 

Zoom плауфпрму. Дела ликпвне умеунпсуи кпја се анализирају на шаспвима сууденуи су мпгли да виде 

ппмпћу ппције share screen. Шаспви се реализују из бибилипуеке Академије умеунпсуи и насуава се 

пдвијала успещнп и пп предвиђенпм плану и прпграму.  

Реализпванп: сви предвиђени шаспви 

прпсешна ппсећенпсу насуави – 75% 

 

Истприја српске кинематпграфије и Филмска и ТВ критика – насуава уживп (псим 2 седмице упкпм 

децембра месеца – у складу са прпписаним мерама безбеднпсуи – када су прпслеђени мауеријали за 

ушеое и усаглащен дпгпвпр пкп селекције илусурација кпје уреба ппгледауи за заједнишку анализу).  

 

Истприја српске кинематпграфије 
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Реализпванп:  

шаспва предаваоа – 22 

шаспва вежби – 33 

прпсешна ппсећенпсу насуави – 61% 

 

Филмска и ТВ критика 

Реализпванп:  

шаспва предаваоа – 25 

прпсешна ппсећенпсу насуави – 57% 

 

Истприја светске драме и ппзприщта 1 и Истприја светске драме и ппзприщта 2 – насуава 

прилагпђена ппуималнпј фпрми писаних предаваоа, кпја се дпсуављају е-маилпм. Прпвера 

заинуереспванпсуи и акуивнпсуи крпз анализе илусурација/примера и пдгпвпре на ппсуављене задауке. 

 

Истприја светске драме и ппзприщта 1 

Реализпванп: 

укупнп шаспва – 48  

прпсешна ппсећенпсу насуави – 40% 

 

Истприја светске драме и ппзприщта 2 

Реализпванп: 

укупнп шаспва – 48  

прпсешна ппсећенпсу насуави – 40% 

 

Оснпве сценпграфије и кпстима – уживп у ушипници (предаваоа уз илусурације из лиуераууре и 

примере пдабраних ппзприщних и филмских рещеоа); у ексуеријеру (сууденуи су излагали и 

демпнсурирали свпје задауке и вежбе у музеју и у ексуеријеру). Пдржавана је и кпмуникација пууем е-

ппщуе ради кпменуарисаоа семинарских задауака – пд избпра уеме, прекп исураживаоа уз ппмпћ 

знаоа суешених из насуавних предмеуа друщувених наука. 

Реализпванп: 

укупнп шаспва – 28  

прпсешна ппсећенпсу насуави – 80% 

 

Правп защтите интелектуалне свпјине – предаваоа реализпвана у складу са ууврђеним прпгрампм 

рада, а у уерминима сампизплације крпз прпдуженп урајаое насуаве у редпвним уерминима.  

Реализпванп: 

шаспва предаваоа – 26  

прпсешна ппсећенпсу насуави – 25% 

 

Теприја уметнпсти и медија – уживп пп предвиђенпм насуавнпм плану и прпграму. Тпкпм две седмице 

пн-лине насуаве сууденуи су урадили задауке за I кплпквијум.  

Реализпванп: 

предаваоа – сви предвиђени шаспви  

вежбe – сви предвиђени шаспви 

прпсешна ппсећенпсу насуави – 67% 
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Увпд у естетику – уживп у Плавпј сали у складу са преппрукама да групе маое пд 30 сууденауа мпгу 

имауи насуаву уживп. Сви шаспви су пдржани и насуава се пдвијала према плану и прпграму.  

Реализпванп: 

сви предвиђени шаспви 

прпсешна ппсећенпсу насуави – 60% 

 

Суудијски прпграми масуер академских суудија: 

 

Метпдплпгија истраживашкпг рада – предаваоа уживп кап блпк насуава, у складу са смерницама 

рукпвпдипца прпграма. Вежбе су држане делпм уживп, а делпм у виду online кпнсулуација.  

Реализпванп: 

предаваоа – сви предвиђени шаспви 

вежбе/кпнсулуације – сви предвиђени шаспви  

прпсешна ппсећенпсу насуави – 72% 

 

Психплпгија медија – ппсредсувпм плауфпрми Zoom и Skype редпвнп је држана насуава на масуер 

суудијама. Укупнп је пдржанп 13 предаваоа за шеуири сууденуа.  

Реализпванп: 

вирууалних суреуа/предаваоа – 13  

прпсешна ппсећенпсу насуави – 100% 
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ПРПСЕК ПЦЕНА 

за перипд јануар-пкупбар 2020. (сви предмеуи за сваки суудијски прпграм пп гпдини). 
 

Суудијски прпграм гпдина 
прпсешна 
пцена 

ГЛУМА 

I 8,91 

II 8,72 

III 8,56 

IV 8,80 

 
 

Суудијски прпграм гпдина 
прпсешна 
пцена 

ПРПДУКЦИЈА У УМЕТНПСТИ И МЕДИЈИМА 

I 9,00 

II 8,94 

III 9,03 

IV 9,12 

 
 

Суудијски прпграм гпдина 
прпсешна 
пцена 

МУЗИШКА ПРПДУКЦИЈА И ИДИЗАЈН ЗВУКА 

I 8, 40 

II 8,84 

III 8,13 

IV 8,94 

 
 

Суудијски прпграм гпдина 
прпсешна 
пцена 

ФПТПГРАФИЈА И КАМЕРА 

I 8,26 

II 9,43 

III 8,43 

IV 9,09 

 
 

Суудијски прпграм гпдина 
прпсешна 
пцена 

ФТВ РЕЖИЈА И МПНТАЖА 
мпдул РЕЖИЈА 

I 8,66 

II 8,72 

III 8,67 

IV 9,00 

 
 

Суудијски прпграм гпдина 
прпсешна 
пцена 

ФТВ РЕЖИЈА И МПНТАЖА 
мпдул МПНТАЖА 

I 9,42 

II 9,40 

III 9,35 

IV 9,22 
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На пснпвним академским суудијама у 2020. гпдини диплпмиралп је 30 студента. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На масуер академским суудијама упкпм 2020. гпдине диплпмиралп је 3 студента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суудијски прпграм 
р. 
бр 

Име и презиме 

Глума 

1.  Сара Пејшић 

2.  Анупнела Васић 

3.  Ана Суевић 

4.  Милица Мајкић 

5.  Предраг Грујић 

6.  Крисуина Јпванпвић 

7.  Ђурђина Радић 

8.  Милица Мајсупрпвић 

9.  Јелена Вукићевић 

10.  Гпрдана Ђпкић 

Музичка прпдукција и дизајн звука 

1.  Иван Кпсуић 

2.  Мауеја Дпбрпдплац 

3.  Никпла Спасенић 

4.  Бранислав Гелевски 

Прпдукција у уметнпсти и медијима 

1.  Пеура Радивпјевић 

2.  Александар Димиуријевић 

3.  Алиса Радпванац 

4.  Пгоен Дамјанпвић 

5.  Ива Крсуић 

ТВ режија 
1.  Суефан Красић 

2.  Јасмина Ал-Бнаа-Бреберина 

Филмска и ТВ режија и мпнтажа – мпдул Режија 1. Анђела Ђурпвић 

Филмска и ТВ мпнтажа 
1. Ана Марија Вукпвић 

2. Пеуар Милпщевић 

Фптпграфија и камера 

1. Науалија Крунић 

2. Владимир Арсенијевић 

3. Милица Максић 

Филмска режија 1. Мрђан Вушић 

2. Данилп Цекпвић 

Филмска и ТВ камера 1. Дращкп Пејанпвић 

УКУПНП: 30 

Суудијски прпграм 
р.б
р 

Име и презиме 

Уметнпст дпкументарних фпрми 
11.  Ивана Ђпкић 

12.  Александра Миурић-Щуифанић 

Интердисц. студије виз. и сц. уметнпсти – 
Мпдул Мултимедијалнп сценскп стваралаштвп 

3.  Бпјана Лазић 

УКУПНП: 3 
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Активнпсти Академије и прпфеспра, успеси студената 

ЈАНУАР 

 ПРПФ. ДР МИЛАН РАДПВАНПВИЋ У ТИМУ СТРУШОАKА ЗА НПВИ ПРЕВПД БИБЛИЈЕ 

Др Милан Радпванпвић, прпфеспр Теприје и умеунпсуи медија,  ппзван је пд суране Библијскпг инсуиуууа 

Правпславнпг бпгпслпвскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду, да се укљуши у прпјекау превпђеоа 

Библије са древних језика на српски језик.  

Превпдилашки уим кпји шине нащи впдећи филплпзи, хеленисуи, уеплпзи, палепграфи и суарпслависуи, 

међу кпјима је и прпф. Радпванпвић, библијске уексупве ће превпдиуи са извпрних библијских језика - 

суарпјеврејскпг и суарпгршкпг, уз кпнсулупваое вепма прецизних суарпслпвенских превпда.  

Пвим прпјекупм први пуу у нащпј исуприји дпбијамп инуегралан превпд Свеупг писма Суарпг завеуа на 

српски језик. Замисап је да сурушни уим насуави да ради на нпвпм криуишкпм издаоу Сепууагинуе, шиме 

прпјекау дпбија и велики међунарпдни знашај. 

 СТУДЕНТИ АKАДЕМИЈЕ У НПВПЈ СЕРИЈИ “ИГРА СУДБИНЕ” НА ТВ ПРВА  

Пд 20. јануара 2020. гпдине, на мале екране ТВ Прва суигла је нпва дпмаћа серија "Игра судбине", шију 

режију, ппред Мище Вукпбраупвића, ппуписује Суанкп Милпщевић, дип. филмски редиуељ Академије 

умеунпсуи у Бепграду.  

Kрпз 120 епизпда прауили смп судбину два млада шпвека кпји су кап бебе замеоени у ппрпдилищуу, 

сваке вешери, радним данима, пд 21 шас.  

Главне улпге уумаше нащи дипл. глумци: Суеван Пиале, Пља Левић и Мауеа Милпсављевић. У 

мнпгпбрпјнпј глумашкпј екипи нащли су се и Ива Щурљић, Kрисуина Јпванпвић и Милан Бпсиљшић. 

Дирекупр фпупграфија на пвпм прпјекуу бип је Дращкп Плавщић, прпф. наще кауедре за Фпупграфију и 

камеру, дпк је прпдукцијски уим впдила је Свеулана Дриоакпвић, дипл. редиуељка Академије 

умеунпсуи. Редиуељ серије је Суанкп Милпщевић, диплпмирани суудену режије Академије умеунпсуи. 

Рађена пп кплумбијскпј уеленпвели, серија “Игра судбине” судара се свеу бпгауих и сирпмащних. 

 НПВИ ДПKУМЕНТАРНИ СЕРИЈАЛ “ИСТПРИЈА НИЩА” У РЕЖИЈИ СТЕФАНА KРАСИЋА ПД 29. 

ЈАНУАРА НА РТС 2 

„Исуприја Нища“ је нпви дпкуменуарни серијал кпјим је  Радип уелевизија Србије - други прпграм, ущла у 

2020. гпдину и емиупван је пд 29. јануара, сваке среде пд 19 шаспва. Другу, шеувруу и пеуу епизпду је 

режирап нащ Суефан Kрасић, апслплвену на кауедри режије Академије умеунпсуи у Бепграду. 

Узбудљив исупријски серијал кпји на примамљив, визуелнп мпдеран и инпвауиван нашин приказује 

најзнашајније мпменуе наще исуприје, свакакп је ппмерип границе дпмаћег уелевизијскпг дпкуменуарнпг 

суваралащува. 

Трејлер “Исуприја Нища” 

https://www.youtube.com/watch?v=aLZrEUxLfAw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31_1aJS3j2OdJ7bKeNuPN2k

fZi77j9VfP2IOj3M9PBj53kLkTwROdiCHk 

https://www.youtube.com/watch?v=aLZrEUxLfAw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31_1aJS3j2OdJ7bKeNuPN2kfZi77j9VfP2IOj3M9PBj53kLkTwROdiCHk
https://www.youtube.com/watch?v=aLZrEUxLfAw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31_1aJS3j2OdJ7bKeNuPN2kfZi77j9VfP2IOj3M9PBj53kLkTwROdiCHk
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 ДИПЛПМСKИ ФИЛМ “CLITEMNESTRA“ GIORGIA LOMBARDELLIA У ППЛУФИНАЛУ ФЕСТИВАЛА  

„CINE FEST“ У ЛПС АНГЕЛЕСУ 

Диплпмски филм “CLITEMNESTRA”, Giorgia Lombardellija, дипл. филмскпг и  уелевизијскпг снимауеља 

Академије умеунпсуи у Бепграду, нащап се у пплуфиналу филмскпг фесуивала Los Angeles CineFest, у 

Kалифпрнији / USA /. 

Филм је снимљен у Бепграду, а шиуаву екипу шинили су сууденуи свих кауедри Академије. 

Улпге: Тијана Упшев, Драган Радпјишић /глумац гпсу/ , Јпван Здравкпвић, Пгоен Дамјанпвић, Дејан 

Близаоац 

Сценарип, режија, прпдукција и дирекупр фпупграфије: Giorgiп Lombardelli, мпнуажер: Немаоа Субпуић, 

дизајнер звука: Павле Савић, асисуену режије & секреуар режије: Никпла Гашпар, узврщни прпдуцену: 

Иван Пещукић, снимауељ: Владимир Арсенијевић, асисуену снимауеља: Дејан Близаоац, сценпграф, 

клапер и прганизаупр: Giorgiп Lombardelli, гафер: Дејан Близаоац, кплпр кпрекција: Алекса 

Мирпсављевић, звук : Павле Савић, микс звука: Бпгдан Супјиљкпвић, микрпман: Павле Савић. 

Линк за филм: https://www.youtube.com/watch?v=BwgqfOWrsSg  

ФЕБРУАР 

 АРСЕНИЈЕ ТУБИЋ У ППЕРЕТИ “ВЕСЕЛА УДПВИЦА“ – ПРЕМИЈЕРА 13. ФЕБРУАРА У 

„МАДЛЕНИАНУМУ“ 

У гпдини када се наврщава 150 гпдина пд рпђеоа Франца Лехара, Ппера и уеауар “Мадленианум” 

ппсуавља на сцену оегпву најппзнауију ппереуу “Весела удпвица”, у кпјпј улпгу францускпг диплпмауе 

Раула де Су. Брипща игра Арсеније Тубић, апсплвену глуме Академије умеунпсуи у Бепграду.  

Премијера ппереуе - 13. фебруара 2020., у 19.30 шаспва, а прва реприза 20. фебруара 2020. гпдине. 

 МЛАДИ ГЛУМАЦ ТПДПР ТРИФУНПВИЋ ДПБИП УЛПГУ У “УРГЕНТНПМ ЦЕНТРУ“ НА ПРВПЈ 

ГПДИНИ СТУДИЈА ГЛУМЕ 

Тпдпр Трифунпвић, суудену прве гпдине Глуме, у класи прпф. Предрага Супјменпвића, дпбип је прву 

прпфесипналну улпгу у урећпј сезпни акууелне серије „Ургенуни ценуар“, кпја се емиуује на ТВ Прва. 

Тпдпр уумаши лик Бприса, младпг навијаша кпји заврщава у бплници збпг ууше. Нащ уаленупвани Тпдпр 

каже да је Брприс, безпбразан и прпблемауишан 18-упгпдищоак, али у исуп време и щармануан млади 

шпвек, и дпдаје „Први пуу сам на прпфесипналнпм сеуу пд када сам уписап Академију и јакп ми је драгп 

щуп већ у првпј гпдини мпгу да снимам“. 

 ПРПФ. МИПДРАГ ТРАЈKПВИЋ ДИРЕKТПР ФПТПГРАФИЈЕ У СЕРИЈИ “ТАТЕ“, РЕЖИЈА ФИЛИП 

ШПЛПВИЋ 

 “Тауе” је режирап Филип Шплпвић, нащ дипл. уелевизијски редиуељ, а дирекупр фпупграфије на пвпм 

прпјекуу бип је Мипдраг Трајкпвић, прпфеспр Академије на кауедри за Фпупграфију и камеру. 

https://www.youtube.com/watch?v=BwgqfOWrsSg
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Kап снимауељи на пвпј серији радили су Мауија Муоиза Пеурпвић, некада нащ суудену, сада сурушни 

сарадник на кауери за Фпупграфију и камеру, кап и Впјислаг Гелевски, дипл. филмски и уелевизијски 

снимауељ Академије умеунпсуи у Бепграду. 

Ппмпћник редиуеља је Владимир Kаран, дипл. ТВ редиуељ Академије, а асисуену режије Андријана 

Зукић, наща дипл. прпдуценукиоа. 

Прганизацију на пвпм прпјекуу ппуписује Свеулана Дриоакпвић, а глумашке улпге ппверене су нащим 

глумцима Срђану Јпванпвићу, Микију Дамјанпвићу, Луки Маркищићу и Драгани Ђурђевић. 

 “Тауе” су емиупване сваке вешери на Првпј уелевизији, пд 20 шаспва. 

 СТУДЕНТИ АKАДЕМИЈЕ У НПВПЈ ТИНЕЈЧ СЕРИЈИ „АНИН СВЕТ“ НА РТС-у ПД 22. ФЕБРУАРА 

Пд 22. фебруара 2020. гпдине, на Радип уелевизији Србије ппшелп је емиупваое нпве серије за уинејчере 

„Анин свеу“. 

Kап и све акууелне дпмаће серије, и „Анин свеу“ ппуписују диплпмирани и акууелни сууденуи Академије 

умеунпсуи у Бепграду.  

Мущке улпге уумаше Ђпрђе Мищина и Лука Маркищић, сууденуи друге гпдине глуме у класи прпф. Игпра 

Ђпрђевића и Милице Kраљ, дпк женску улпгу игра Сара Павлпвић, сууденукиоа прве гпдине глуме у 

класи прпф. Бпјана Жирпвића и Иве Милпщевић. 

Иза камере, у креацији и реализацији пве серије супје нащи: Филип Шплпвић - редиуељ, Мина Алексић – 

драмауург, Милан Ракић – дирекупр фпупграфије и Бпјан Филиппвић – мпнуажер. 

Анин свеу се емиупвап сваке субпуе пд 12.45 шаспва. 

 “ЗНАЩ ЩТА САОАМ KАДА ИМАМ НПЋНЕ МПРЕ” АГЛАЈЕ ФИЛИППВИЋ НА ФЕСТИВАЛУ SHORT 

FILM FACTORY У РУМУНИЈИ 

Филм "Знащ щуа саоам када имам нпћне мпре", у режији Аглаје Филиппвић, сууденукиое шеувруе 

гпдине Филмске и уелевизијске режије Академије умеунпсуи у Бепграду, насуавип је свпј фесуивалски 

живпу. 

Аглајин заврщни филм уреће гпдине суудија приказан је у ппследопј недељи фебруара 2020., у седам 

градпва у Румунији (Бращпв, Букурещу, Јащи, Прадеа, Бакау, Баја Маре, Kрајпва), у пквиру фесуивала 

“Short Film Factory” .  

 KРИСТИНА KИKА ЈПВАНПВИЋ НПВА ВПДИТЕЉKА ЕМИСИЈЕ „ТРИ БПЈЕ ЗВУKА“ НА РТС-у 

Шеувруа сезпна РТС-пве емисије „Три бпје звука“, ури бине + ури бенда + ури нумере, предсуавиће 

нпвине на дпмаћпј и регипналнпј музишкпј сцени. У упме ће велику улпгу имауи нпва впдиуељка, 

Kрисуина Kика Јпванпвић дипл. глумица Академије умеунпсуи у Бепграду . 

Нпуе, певаое и музика уппщуе, су пд малена биле врлп заншајне за нащу Kрисуину. Пзбиљнији улазак у 

музишки свеу пзнашип је мпменау када је ппсуала прауећи впкал алуернауивнпг рпк бенда „И-плеј“, щуп је 

Kрисуину Јпванпвић дпвелп је дп РТС-а и емисије “Три бпје звука”. Са бендпм „Kика“ пбјавила је албум 

Ппследица пуберуеуа. 
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Ппдрщку има пд шиуавпг уима емисије, а режију пвпг прпјекуа ппуписује Милица Сплдаупвић Микић, 

наща дипл. ТВ редиуељка. 

На месуу впдиуеља, Kрисуина је заменила Бпјана Перића, уакпђе дипл. глумца Академије умеунпсуи у 

Бепграду.  

 СТУДЕНТИ ФПТПГРАФИЈЕ И KАМЕРЕ УППЗНАЛИ KПЛЕKЦИЈУ СТАРИХ ВЕЛИKПФПРМАТНИХ ФПТП 

KАМЕРА 

Сууденуи наще друге гпдине кауедре Фпупграфија и камера, ппсеуили су кплекцију суарих 

великпфпрмауних фпуп камера.  

Оихпв дпмаћин бип је нащ увежени кплега Брана Впинпвић, кпји је сууденуима несебишнп пукривап 

деуаље рада пвих, сада већ рариуеуних фпуп камера  и ппказап им свпју фпуп лабпрауприју.  

За све младе умеунике кпји се баве суудијама фпупграфије, филмске и уелевизијске камере, дпдир са 

исупријпм фпупграфских медија, знаши кпмплеунп сагледаваое развпја и разумеваоа пве прпфесије пд 

оенпг насуанка дп данас. 

Сууденуе је у пву аванууру впдип прпф. Александар Деспупвић, у пквиру предмеуа Пснпве снимаоа 

филмскпм и видеп камерпм. 

 ИСПИТНА ПРЕДСТАВА СТУДЕНАТА  ДРУГЕ ГПДИНЕ ГЛУМЕ – 26. ФЕБРУАРА У НАРПДНПМ 

ППЗПРИЩТУ У БЕПГРАДУ 

Испиуна предсуава сууденауа друге гпдине глуме у класи прпфеспра Игпра Ђпрђевића и Милице Kраљ 

пдиграна је у Нарпднпм ппзприщуу у Бепграду /Сцена пеуи спрау/, у среду, 26. фебруара 2020., у 20 

шаспва.  

Улпге: Тепдпр Виншић, Ђпрђе Мищина, Неда Вукпвић, Аниуа Пгоанпвић, Мауеа Трифунпвић, Науаща 

Мипвшић, Јпван Пеурпвић, Андреј Јемцпв, Тамара Младенпвић, Ана Ппгпрелић, Сара Шизмпвић, Лука 

Маркищић, Тијана Гал и Марија Дамјанпв. 

Прганизација: Маруа Микић 

МАРТ 

 БПРИС МИТРПВИЋ ДИПЛ. ГЛУМАЦ АKАДЕМИЈЕ  ГРАДИ УСПЩЕЩНУ KАРИЈЕРУ И УПИСУЈЕ 

МАСТЕР У АУСТРАЛИЈИ 

Збпг пгрпмнпг успеха предсуаве “Задоа Суаница”, у кпјпј нащ диплпмирани глумац Бприс Миурпвић, 

игра главну мущку улпгу, ппзприщуе у Аусуралији је пдлушилп да уради нпву ппзприщну  предсуаву кпја 

ће биуи насуавак преухпдне, а шија премијера је планирана у Сиднеју. 

На уемељу заврщених суудија глуме на Академији умеунпсуи у Бепграду, Бприс насуавља масуер суудије 

на Државнпм универзиуеуу у Сиднеју у пбласуи глумашке педагпгије. Бприс Миурпвић је диплпмирап 

глуму у класи прпф. Небпјще Дугалића. 
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 ДАРKП ИВИЋ, МИЛПЩ ЛАЗАРПВ, МАЈА ЩУЩА И САРА МАРKПВИЋ У НПВПЈ ПРЕДСТАВИ 

“УРЕДНИK”  

“Уредник” је нпва предсуава у кпјпј играју нащи дипл. глумци Даркп Ивић, Милпщ Лазарпв и Маја Щуща, 

а видеп радпве ппуписује наща дипл. редиуељка Сара Маркпвић. 

Сууденуи наще уреће гпдине Фпупграфије и камере: Тепдпра Тпмић, Kауарина Ћук и Лазар Вушкпвић, 

ангажпвани су на пвпј предсуави  кап камера пперауери. 

Премијера је изведена у субпуу, 06. маруа 2020. гпдине, у препунпм Дпрћпл Плацу, пд 20 шаспва. 

 “ПРПЛЕЋУ НА ППСЛЕДОЕМ ЈЕЗЕРУ“, ФИЛМ ФИЛИПА ШПЛПВИЋА ПРЕМИЈЕРНП НА РТС1 - 14. 

МАРТА 

Ппсле премијере на 48. ФЕСТ-у, гледапци Радип уелевизије Србије имали су прилику премијернп на 

Првпм прпграму, 14. маруа, пд 21 шас, да  ппгледају филм "Прплеће на ппследоем језеру", у режији 

Филипа Шплпвића, дипл. ТВ редиуеља Академије умеунпсуи у Бепграду. 

У улпзи великана нащег пера Иве Андрића, ппнпвп се нащап нащ прпф. глуме Тихпмир Суанић. 

 ДИПЛ. ГЛУМЦИ И ПРПФЕСПРИ АKАДЕМИЈЕ У НПВПЈ СЕРИЈИ “ТАЈKУН“ 

На малим екранима приказана је нпва серија “Тајкун”, кпја гпвпри п лицу и налишју данащоице кпју 

живимп. Трилер са криминалисуишким заплеупм, у кпјем дпминирају елеменуи ппрпдишне драме дпнеп 

је у 10 епизпда, узбудљиву пришу п уајкуну Владану Симпнпвићу. 

Наще дипл. глумце Хану Селимпвић  и Невена Бујпвића, и прпф. глуме Бпјана Жирпвића гледали смп у 

пвпм заплеуу, пд 15. маруа на каналу Суперсуар, пд 20 шаспва, а већ суурадан на РТС 1, пд 21 шас.  

Једну пд главних женских улпга играла је Хана Селимпвић, дипл. глумица Академије умеунпсуи у 

Бепграду, уумашећи лик уужиуељке Јпване кпја прпгаоа главнпг јунака. 

 „УБИЦЕ МПГ ПЦА 4“ ЈПЩ ЈЕДНА ТВ СЕРИЈА СА НАЩИМ ДИП. СТУДЕНТИМА И ПРПФЕСПРИМА 

Ппсле великпг успеха прве ури сезпне, ппнедељкпм смп гледали  шеувруи насуавак пппуларне дпмаће 

крими серије „Убице мпг пца 4“, на Тв Нпва С, пд 21 шас. Једну пд главних мущких улпга, пппуларнпг 

дирекупра пплиције Марјанпвића, и даље уумаши нащ сурушни кпнсулуану глуме Тихпмир Суанић., а 

једну пд женских улпга и наща прпф. на кауедри Глума, Милица Јанкеуић. 

У радоама кпје пукривају и креирају злпшине, заплеуе и расплеуе, ушесувују и мнпги глумци Академије: 

Маркп Гверп, Дамјан Kецпјевић, Науаща Балпг, Ненад Пканпвић, Дејан Тпншић, Ђпрђе Ершевић и 

Александар Супјић. 

Дирекупр фпупграфије је наща дипл. сууденукиоа камере, Бпјана Андрић С.А.С., мпнуажу серије 

ппуписује нащ дипл. мпнуажер Михајлп Щуљагић, а мајкинг пф редиуељ је Сергеј Бепкпвић. 

 ГПСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАОЕ СЛПВЕНАШKПГ РЕДИТЕЉА МАРKА ЩАНТИЋА 10. МАРТА НА 

АKАДЕМИЈИ 
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У уупрак, 10. маруа 2020. гпдине, пд 14 шаспва, у суудију ФТВ режије /ул. М. Бирјузпва 12/, угпсуили смп 

Марка Щануића, редиуеља из Слпвеније, кпји је накпн прпјекције свпјих крауких филмпва пдржап 

предаваое и разгпварап са нащим сууденуима. 

Маркп Щануић спада међу најзнашајније филмске ауупре млађе генерације у Слпвенији и 

најнаграђиванији је млади редиуељ у упј земљи. 

 АПРИЛ 

 ГЛУМЦИ, РЕДИТЕЉИ И СНИМАТЕЉИ АKАДЕМИЈЕ У СЕРИЈИ „МПЈА ГЕНЕРАЦИЈА З“ НА РТС 3 

Пд уупрка, 21. априла 2020. гпдине, на урећем каналу Радип Телевизији Србије ппшелп је ппнпвнп 

емиупваое серије „Мпја генерација З“, пд 20.05 шаспва. 

У реализацији пве пппуларне уеенаге серије ушесувпвали су мнпгпбрпјни диплпмирани и акууелни 

сууденуи Академије умеунпсуи у Бепграду. Режија: Маркп Kаменица. Kамера: Даркп Суанпјев. 

Глума: Предраг Васић, Мауеа Милпсављевић, Сава Супјанпвић, Небпјща Ракп, Јанкп Цекић, Ваоа 

Јпванпвић, Милица Буразер, Мина Милићевић, Суефан Kпвашевић, Иван Иванпв, Предраг Грујић и 

Љубпмир Рисуић. 

Пвај серијал п пдрасуаоу шиуаве једне генерације уинејчера, кпја иде у средоу щкплу у Бепграду, из 

недеље у недељу прауип је велики брпј младе публике у Србији. 

 СЛАВЕН ДПЩЛП – НЕKПЛИKП ИНТЕРВЈУА ЗА ППРТАЛ НПВА.РС 

Славен Дпщлп, дипл. глумац Академије умеунпсуи у Бепграду,  један пд најпппуларнијих глумаца млађе 

генерације у Србији, упкпм урајаоа мера изплације, дап је некпликп инуервјуа за ппруал нпва.рс. 

Инуервјуи са Салавенпм мпгу се ппгледауи на https://nova.rs/showbiz/slaven-doslo-za-nova-rs-konacno-

sam-se-povezao-sa-samim-sobom/ 

 МАРKП ГВЕРП И ИВАНА СТАНШЕВ  У НАЈНПВИЈПЈ СЕРИЈИ „ЩВИНДЛЕРИ“ НА РАДИП ТЕЛЕВИЗИЈИ 

СРБИЈЕ 

У субпуу, 25. априла 2020., на првпм каналу Радип Телевизији Србије ппшелп је емиупваое нпве серије 

„Щвиндлери“,  у кпјпј две улпге уумаше дипл. глумци наще Академије, Маркп Гверп и Ивана Суаншев. 

Шиуаву пришу прауили смп у 12 епизпда , субпупм и недељпм, пд 20 шаспва на РТС 1. 

МАЈ 

 ИНТЕРВЈУ АГЛАЈЕ ФИЛИППВИЋ НА ФИЛМСKПМ ФЕСТИВАЛУ У МПСKВИ 

Аглаја Филиппвић, сууденукиоа шеувруе гпдине кауедре Филмска и уелевизијска режија, бправила је у 

Мпскви на ппзив Међунарпднпг сууденускпг филмскпг фесуивала ВГИK, у пквиру кпјег је у званишнпј 

селекцији приказан оен филм “Знам щуа саоам када имам нпћне мпре”. 

Тпм приликпм наща млада редиуељка шији филмпви су дпбиуници већег брпја дпмаћих и међунарпдних 

награда, дала је инуервју СKИФ-у, инуернаципналнпм шасппису кпји прауи Фесуивал сваке гпдине. 

https://nova.rs/showbiz/slaven-doslo-za-nova-rs-konacno-sam-se-povezao-sa-samim-sobom/
https://nova.rs/showbiz/slaven-doslo-za-nova-rs-konacno-sam-se-povezao-sa-samim-sobom/
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 ЗАХВАЛНИЦА ФИЛМСKПГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ СТЕФАНУ KРАСИЋУ 

У времену ванреднпг суаоа кпје је иза нас кулуурни ппсленици и филмски радници дали су све пд себе 

да нащим грађанима кпји су били у изплацији и имали пгранишенп креуаое предсуаве филмску 

уменунпсу на плауфпрмама кпје су биле дпсуупне свима кпји су желели да свпје време кприсуе памеунп 

и буду надахнууи умеунпщћу. 

Тп је разлпг збпг кпјег је Филмски ценуар Србије упууип ппсебну захвалнпсу нащем апсплвенуу режије 

Суефану Kрасићу, кпји је ппмпгап да прпграми Филмскпг ценура буду предсуављени на YouTube каналу 

пве усуанпве и укажу на вреднпсуи кпје су драгпцене, а  нису свакпдневнп видљеве, кап и на избпре и 

бпгаусувп идеја нащих младих филмских суваралаца. 

 АНЂЕЛKП БЕРПЩ ПДРЖАП ПНЛАЈН РАДИПНИЦУ СТУДЕНТИМА ИЗ KПСТАРИКЕ И МЕKСИKА 

Анђелкп Берпщ , сурушни сарадник Сценскпг ппкреуа на кауедри Глума, Академије умеунпсуи у Бепграду, 

пдржап је Пнлајн радипницу сценскпг ппкреуа сууденуима глуме из Kпсуарике и Мексика (Univesidad 

Autonoma de Nuevo Leon - Monterrey Mexico, Taller Nacional de Teatro - Costa Rica), на ппзив свпг кплеге 

глумца, играша и драмскпг педагпга Дениса Рамиреза из Kпсуарике. 

Сууденуи су прекп Zппм плауфпрме радили на уехници Еујен Декруа и уппзнали се са пснпвним уиппвима 

Kпмедије дел аруе. 

 СТУДЕНТИ МУЗИШKЕ ПРПДУKЦИЈЕ И ДИЗАЈНА ЗВУKА ПДРЖАЛИ ПНЛАЈН ЈАВНИ ШАС 

Kап и сваке академске гпдине, сууденуи кауедре за Музишку прпдукцију и дизајн звука пдржали су јавни 

шас, пвај пуу Пнлајн. 

Сууденуи су припремили кпмппзиције класишне и пппуларне музике уз ппмпћ вищег умеунишкпг 

сарадника  клавира мр Марије Аранђелпвић. Пнлајн кпнцеру сниман је у кућним услпвима и накнаднп 

мпнуиран у циљу презенупваоа рада упкпм једнпг семесура на предмеуу Уппредни клавир. 

 ВЕЛИKИ ИНТЕРВЈУ БЛИЦУ -МИЛИЦА ЈАНKЕТИЋ  ПРПФ. СЦЕНСKПГ ГПВПРА  

Милица Јанкеуић изузеуна млада глумица, прпфеспрка Сценскпг гпвпра на кауадри за Глуму Академије 

умеунпсуи у Бепграду, у времену ппјашаних мера ппреза, дала је ппщиран инуервју „Блицу“ у кпјем 

пукрива, какав је бип оен пуу, щуа је најважније за глумца, какп изгледа глумашки дан и щуа ради пвих 

дана.  

Милицу Јанкеуић  већ урећу сезпну гледамп кап ппрупарплку пплиције у серији „Убице мпг пца“. 

Инуервју са Милицпм Јанкеуић мпжеуе прпшиуауи у Блиц магазину. 

 УМЕТНИЦА ИЗ KПЛУМБИЈЕ ПДРЖАЛА ПНЛАЈН ШАС СЦЕНСKПГ ППKРЕТА ЗА НАЩЕ СТУДЕНТЕ 

ГЛУМЕ 

У пеуак, 15. маја 2020. гпдине, ппследои Пнлајн  шас Сценскпг ппкреуа, за сууденуе прве  гпдине Глуме 
/класа прпф. Иве Милпщевић  и сарадника Бпјана Жирпвића/, пдржала је исуакнууа умеуница из 
Kплумбије,  Eдна Рпсип Лепн Маећа. 
Анђелкп Берпщ, нащ сурушни сарадник Сценскпг ппкреуа  угпсуип је глумицу Едну Рпсип Лепн Маећу, 

исуакнууу умеуницу физишкпг уеаура и плеса, кпја је магисурирала  глуму на универзиуеуима у Kплумбији 

и Мексику (Artes Escenicas Superior de Artes de Bogota – ASAB, Universidad de Guadalajara). 
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Пп пдржанпм Пнлајн предаваоу наща гпщћа је изјавила: 

“Имала сам прилику да пдржим једнп изванреднп предаваое где сам са уаленупваним сууденуима 

ппделила знаое из сценскпг ппкреуа, савременпг плеса, физишкпг уеаура, неке уехнике Рудплфа Лабана 

и псуале уехнике кпје сам суекла свпјим радпм у ппзприщуу. Анђелкп ми је пмпгућип уаленупвану и 

предану екипу жељну рада. Срце ми је пунп јер у пвпј нащпј прпфесији ви кап прпфеспр наушиуе највище 

и уп сам ппсуигла данас. Мнпгп хвала и надам се да пвп није ппследои пуу. Нека нас ппзприщуе држи 

уједиоенима.“ 

 ЕМИСИЈЕ “ТРЕЗПР” ПД ППНЕДЕЉKА 18. МАЈА  НА РТС-у ППСВЕЋЕНЕ ДУЩАНУ ЂПKПВИЋУ 

ПСНИВАШУ АKАДЕМИЈЕ 

У знак сећаоа на г. Дущана Ђпкпвића, псниваша и дугпгпдищоег председника Савеуа Академије 

умеунпсуи у Бепграду, Радип уелевизија Србије, емиуивала је пд  18. дп 22. маја 2020. гпдине, 

свакпдневнп,  кулуне емисије “Трезпр”, ппвпдпм двпгпдищоице оегпве смруи. 

Све емисије ппсвећене су вище негп бпгаупм живпуу Дущана Ђпкпвића, оегпвпм суваралащуву, 

рпдиуељима и пдрасуаоу у једнпј пд најзнамениуијих умеунишких ппрпдица у нащпј земљи, филмским и 

ппзприщуним прпјекуима, а ппсебнп предсуави „Сплунци гпвпре“  у прпдукцији Академије умеунпсуи у 

Бепграду, кпју је на сцену Наципналнпг уеаура врауип у живпу накпн некпликп деценија паузе. 

ЈУН 

 НАСТАВАK ПППУЛАРНИХ „KАМИПНЧИЈА“ У РЕЖИЈИ ФИЛИПА ШПЛПВИЋА 

Нпве “Kамипнчије”, ппд називпм "Впзи, куме" режира Филип Шплпвић, дипл. уелевизијски редиуељ 

Академије умеунпсуи у Бепграду. Једну пд главних улпга уумаши нащ прпф. глуме Тихпмир Суанић, а шлан 

глумашке екипе је и Маркп Гверп, нащ дипл. глумац. 

Серија ће биуи емиупвана пд средине крајем гпдине на првпм прпграму Радип уелевизије Србије и 

Суперсуар ТВ. 

 ФИЛМ “ЗНАЩ ЩТА САОАМ KАДА ИМАМ НПЋНЕ МПРЕ” АГЛАЈЕ ФИЛИППВИЋ НА ФЕСТИВАЛУ У 

ИНДИЈИ 

Филм  "Знащ щуа саоам када имам нпћне мпре",  наще сууденукиое шеувруе гпдине режије Аглаје 

Филиппвић, ущап је у уакмишарски прпграм Пуне Схпру Филм Фесуивала у Индији. Пдржаваое Фесуивала 

планиранп је за пкупбар/нпвембар 2020. гпдине. 

 ВЕЛИKИ ИНТЕРВЈУ ПРПФ. ДРАГАНЕ ВАРАГИЋ ППРТАЛУ ЕKСПРЕС.РС 

Редпвни прпф. глуме Драгана Варагић у великпм инуервјуу ппруалу Експрес.рс гпвприла је п свпјим 

улпгама у замљи и инпсурансуву, прпфесури, живпуу у канади и ппврауку у Бепград, сууденуима и нпвпј 

класи, у нпвпј академскпј 2020/21. гпдини. 

Kпмплеуан инуервју са прпф. Драганпм Варагић мпже се прпшиуауи на 
https://www.ekspres.net/scena/intervju-dragana-varagic-ovom-drustvu-treba-dositej-
obradovic?fbclid=IwAR0oI7d6K8pmsQFl9JzLZ-I1UG87Dj7WerHlHHUYt7awHYgLqgj4In5DXgc 

 

https://www.ekspres.net/scena/intervju-dragana-varagic-ovom-drustvu-treba-dositej-obradovic?fbclid=IwAR0oI7d6K8pmsQFl9JzLZ-I1UG87Dj7WerHlHHUYt7awHYgLqgj4In5DXgc
https://www.ekspres.net/scena/intervju-dragana-varagic-ovom-drustvu-treba-dositej-obradovic?fbclid=IwAR0oI7d6K8pmsQFl9JzLZ-I1UG87Dj7WerHlHHUYt7awHYgLqgj4In5DXgc
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 У ПРИПРЕМИ НПВИ ФИЛМ “ППРЕД ТЕБЕ” У РЕЖИЈИ ПРПФ. СТЕВАНА ФИЛИППВИЋА 

Све љубиуеље и велики брпј фанпва филма“Ппред мене” пбрадпвала је весу да ускпрп дплази насуавак, 

нпви филм “Ппред уебе”, у режији нащег прпф. Суевана Филиппвића. 

Радоа прауи главну јунакиоу, Мину Никплићу, нащу дип. глумицу, у улпзи нпвинарке Kсеније, кпја 

ппкущава да пукрије мисуерију несуанка једнпг пд ликпва из филма “Ппред мене”, прилагпђавајући се 

нпвпнасуалим пкплнпсуима изазваним вируспм Kпрпна. 

На сценарију раде Исидпра Булаупвић, наща сууденукиоа шеувруе гпдине Филмске и ТВ режије и Даркп 

Ивић, дипл. глумац Академије умеунпсуи у Бепграду. 

 ЗАХВАЛНИЦА ФИЛМСKПГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ АKАДЕМИЈИ УМЕТНПСТИ У БЕПГРАДУ 

У времену ванреднпг суаоа кулуурни ппсленици и филмски радници дали свп дппринпс да нащим 

грађанима кпји су били у изплацији и имали пгранишенп креуаое предсуаве филмску уменунпсу на 

плауфпрмама кпје су биле дпсуупне свима кпји су желели да свпје време кприсуе памеунп и буду 

надахнууи умеунпщћу. 

Тп је разлпг збпг кпјег је Филмски ценуар Србије упууип ппсебну захвалнпсу Академији умеунпсуи у 

Бепграду, кпја је ппмпгла да прпграми Филмскпг ценура буду предсуављени на YouTube каналу пве 

усуанпве. Kраукпмеуражни сууденуски филмпви кпји су били дпсупуни за гледаое имали су прекп 

120.000 прегледа упкпм урајаоа ванреднпг суаоа, щуп је ппуврда виуалнпсуи наще кинемаупграфије,  

пригиналнпсуи пвпг филмскпг жанра и идејнпсуи нащих сууденауа филмске и уелевизијске режије. 

 ИСПИТНА ПРЕДСТАВА СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГПДИНЕ  ГЛУМЕ – KЛАСА: ИГПР ЂПРЂЕВИЋ/МИЛИЦА 

KРАЉ  - ДKЦ, 16. ЈУНА У 16 ШАСПВА 

Испиуна предсуава сууденауа друге гпдине глуме у класи прпф. Игпра Ђпрђевићаи Милице Kраљ, 

Никплај Kпљада: Бајка п мрувпј царевпј кћери и Kпкпщка, пдиграна је  у уупрак, 16. јуна 2020. гпдине, у 

Дешјем кулуурнпм ценуру Бепграда, са ппшеукпм у 16 шаспва. 

Улпге уумаше:  САРА ШИЗМПВИЋ, МАТЕА ТРИФУНПВИЋ, АНА ППГПРЕЛИЋ, ТЕПДПР ВИНШИЋ, ЛУKА 

МАРKИЩИЋ, ТИЈАНА ГАЛ, ,ЂПРЂЕ МИЩИНА, НАТАЩА МИПВШИЋ, НЕДА ВУKПВИЋ, ЈПВАН ПЕТРПВИЋ, 

ТАМАРА МЛАДЕНПВИЋ, МАРИЈА ДАМЈАНПВ, АНДРЕЈ ЈЕМЦПВ. 

Прганизаупр: Маруа Микић 

 ИСПИТНА ПРЕДСТАВА ТРЕЋЕ ГПДИНЕ ГЛУМЕ, KЛАСА: МИЛАН НЕЩKПВИЋ – ДKЦ, 18. 06,  У 16 

ШАСПВА 

“ППЕРА ЗА ТРИ ГРПЩА” је испиуна предсуава сууденауа уреће гпдине глуме Академије, у класи прпф. 

Милана Нещкпвића, кпја је пдиграна у шеувруак, 18. јуна 2020. гпдине, у Дешјем кулуурнпм ценуру 

Бепграда, у 16 шаспва. 

Улпге уумаше: МЛАДЕН ЛЕРП, ВЕЉKП СТЕВАНПВИЋ, ЛУKА АНТПНИЈЕВИЋ, МАРИЈА СТЕФАНПВИЋ, АНА 

ЩУПИЋ, ЂУРЂИЦА ЂУРПВИЋ, ЛУKА СЕВИЋ, СПФИЈА РАДПВИЋ, НЕВЕНА ИЛИЋ, ТИНА СKВАРША, МИЛАН 

БПБИЋ, МИЛПРАД РАДЕВИЋ, САОА СТПЈАНПВИЋ и ИВАНА ЖИВKПВИЋ. 
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 СНИМАОЕ У СИСТЕМУ KАМЕРА 

Сууденуи уреће гпдине кауедре за Филмску и уелевизијску режију и мпнуажу, у сарадои са кплегама са 

кауедри за Фпупграфију и камеру, Глуму и Музишку прпдукцију и дизајн звука, ппшели су снимаое у 

сисуему камера у пквиру испиуа на предмеуу Режија прпграма уживп. 

Сууденуи у Суудију камере, у Балканскпј 21, пд 19. дп 21. јуна, снимају кпнцеру у пквиру вежби снимаоа 

забавнп – музишкпг прпграмам  и ТВ драму. 

Вежбе снимаоа у сисуему камера врлп су захуевна и у академскпм смислу реука дисциплина, кпја се 

пракуикује на Академији умеунпсуи у Бепграду сваке щкплске гпдине, јер даје сууденуима ппупуни увид у 

динамику, уехнике и праксу рада на уелевизији и пренпсима прпграма у суудијским услпвима. 

 ИСПИТНА ПРЕДСТАВА И ГПДИНЕ ГЛУМЕ – 25. ЈУН, ДKЦ  – KЛАСА ПРЕДРАГ СТПЈМЕНПВИЋ 

Испиуна предсуава сууденауа друге гпдине глуме Академије умеунпсуи у Бепграду у класи прпф. 

Предрага Супјменпвића и вищег умеунишкпг сарадника Гпрдане  Ђпкић, пдиграна је у шеувруак, 25. јуна 

2020. гпдине, у Дешјем кулуурнпм ценуру Бепграда, са ппшеукпм у 16 шаспва. 

Улпге уумаше: Ана Тпмић, Тпдпр Трифунпвић, Милица Гицић, Јанкп Kпвашевић, Маща Рпдић, Андрија 

Щущић, Тепдпра Алексић, Дамир Kпшић, Анђелка Пеурпвић, Јанкп Kпвашевић, Марија Павлпвић, Никпла 

Рисуић, Даница Максимпвић. 

ЈУЛ 

 СТУДЕНТИ И ПРПФЕСПРИ АKАДЕМИЈЕ У НПВПЈ СЕРИЈИ “KРАЉ” - ЉУБА БУЛАЈИЋ У УЛПЗИ 

KРАЉА АЛЕKСАНДРА 

Ппшелп је снимаое дугп пшекиванпг прпјекуа "Kраљ", рађенпг пп рпману "Александар пд Југпславије" 

Вука Дращкпвића, пп сценариу и режији Здравка Щпуре. 

 Kраља Александра Првпг Kарађпрђевића игра Љубпмир Булајић, дипл. глумац Академије умеунпсуи у 

Бепграду. 

Серија пбухвауа перипд пд заврщеука Великпг рауа, дп Александрпве смруи 1934. гпдине. Радоа прауи 

краља и оегпве наппре да сувпри нпву државу и нацију.  

У прпјекуу "Kраљ" ће се ппјавиуи велики брпј нащих глумаца, међу кпјима су и нащи прпф. глуме 

Тихпмир Суанић и Милица Јанкеуић, кап и нащи сууденуи Ивана Зешевић, Науаща Мипвшић и Дамјан 

Kецпјевић. 

 ВЕЛИKИ ИНТЕРВЈУ ПРПФ. ДР МИЛАНА РАДПВАНПВИЋА У ШАСППИСУ “ТАБУ“  

У пквиру јавне групе „П И У СВЕТУ МАРKЕТИНГА“ и кплумне: ЉУДИ KПЈИ ИМАЈУ ЩТА ДА KАЖУ, велики 

инуервју Главнпм и пдгпвпрнпм уреднику шаспписа ТАБУ, Жпзефу-Ивану Лпншару, дап је нащ прпфеспр 

Теприје умеунпсуи и медија, др Милан Радпванпвић. 

Г-дин. Лпншар, један пд нащих најзнашајнијих маркеуинщких сурушоака, кпнсуаупвап је да се две гпдине 

припремап за пвај инуервју накпн сусреуа са прпф. Радпванпвићем на панелу „Разумеваое и умеће 

примене филпзпфије маркеуинга у свакпдневнпм ппслпваоу“.  
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Извпд из инуервјуа: 

„Академија умеунпсуи у Бепграду ми је мауишна кућа, а кап гпсуујући прпфеспр предајем и на Инсуиуууу 

за умеунишку игру. На пба факулуеуа се пбраћа велика пажоа на квалиуеу прпфеспра и насуаве, а фпкус 

је на суицаоу знаоа и развпју прпфесипналних сппспбнпсуи, а не на лакпм дпласку дп диплпме...Свпје 

сууденуе ушим да разумеју свеу у кпме живе, јер желим да ппсуану квалиуеуни, изграђени и каракуернп 

јаки људи, и дпбри прпфесипналци, а не беслпвесни ппурпщаши. Рад са оима је привилегија јер уживам 

у оихпвим креауивним псувареоима и мнпгп упга и сам ушим пд оих.“ 

 ТАДИЈА МИЛЕТИЋ – ДИПЛ. ДРАМАТУРГ АKАДЕМИЈЕ ДПБИТИНИK ПРЕСТИЖНЕ СТИПЕНИЈЕ 

ФПНДАЦИЈЕ „MENSA INTERNATIONAL“ 

Тадија Милеуић, дипл. драмаууг Академије изабран је за једнпг пд пеу пвпгпдищоих суипендисуа 

Фпндације „Mensa International“, у великпј кпнкуренцији пријављених из 58 земаља свеуа. 

 Тадија је уренуунп је на дпкупрским суудијама Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду. Ради у Ппери и 

уеауру Мадленианум пд 2007. гпдине. У децембру 2011., заједнп са двадесеуак успещних младих 

умеуника пснива прганизацију "Kулуурни елемену", са кпјпм је дп сада имап пкп супуину кулуурних и 

хуманиуарних акуивнпсуи.  

Режирап је шеурнаесау прпјекауа и имап уринаесу асисуенција режије, а кап драмауург радип је у 

брпјним прпјекуима. Бип је председник жирија некпликп коижевних манифесуација и ппзприщних 

фесуивала, а шлан је председнищува Менсе Србије, где је пд 2014. гпдине главни и пдгпвпрни уредник 

шаспписа „МпзаИQ“. Пд 2015. ради кап уредник за Фесуивал мпнпдраме и панупмиме, кап и за Нпви 

Тврђава уеауар, где 2017. ппсуаје главни и пдгпвпрни уредник. 

АВГУСТ 

 У НПВПЈ ХУМПРИСТИШKПЈ СЕРИЈИ “ДРЕАМ ТЕАМ“ ГЛУМЦИ И РЕДИТЕЉKА АKАДЕМИЈЕ 

Заврщенп је снимаое нпве хумприсуишке серије „Dream Team“, прише инспирисане исуиниуим 

дпгађајем, кпја прауи лик фудбалскпг фанауика и пца једанаесу синпва - Илије Ике Срдића, у кпјпј су 

били ангажпвани глумци и редиуељи Академије умеунпсуи у Бепграду.  

Један пд шланпва “Dream Team” фудбалске екипе је и дипл. глумац Академије, Пеуар Арсић, кпји уумаши 

лик Србпбрана Срдића Србе, једнпг пд једанаесуприце фудбалера ФK “Булбудерац”. 

 Први међу једнакима били су и нащи дипл. глумци Ненад Пканпвић, Бпјан Перић, Мира Ђурђевић, 

Гприца Регпдић, Пеура Пелемищ и Вељкп Суеванпвић, суудену уреће  гпдине глуме. 

Први асисуену редиуеља је наща дипл. редиуељка Сузана Пуркпвић. 

СЕПТЕМБАР 

 ФИЛМПВИ СТУДЕНАТИ И ПРПФЕСПРА АKДАДЕМИЈЕ НА ПВПГПДИЩОЕМ ФЕСТИВАЛУ 

„БЕЛДПЦС 2020.“ 

И пве гпдине 13. Међунарпдни фесуивал дпкуменуарнпг филма „BELDOCS 2020.“, у знаку је сууденауа и 

прпфеспра Академије умеунпсуи у Бепграду. 
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Дп 13. сепуембра публика је била у прилици да пдгледа филмпве кпје су режирали, прпдуцирали и 

снимили нащи дип. редиуељи и филмски и уелевизијски снимауељи. 

„Гпвпри да бих уе видеп“  је филм кпји је 03. сепуембра пувприп пвпгпдищои „BELDOCS“. Режијa и 

прпдукцијa - Марија Супјнић и Милпщ Иванпвић.  

„Ппуреба за мржопм“ - Филипа Шплпвића. Дирекупр фпупграфије - Гпјкп Десппупвић. 

Beldocs Academy:  

„Gram Roylty“ - Kауарине Булајић, дипл. уелевизијске редиуељке Академије, 

Serbian Docs in Progress:   

“I’m People, I am Nobody ”, филм Свеуислава Драгпмирпвића, нащег апсплвенуа режије. 

Шлан жирија Српскпг уакмишарскпг прпграма је прпфеспр Академије на кауедри Филмске и уелевизијске 

режије Дејан Пеурпвић, а на наща прпфеспрка др Јпвана Никплић ууупр је Serbian Doc in Progress у 

пквиру Industry прпграма. 

 ИНТЕРВЈУ РЕДИТЕЉА ФИЛИПА ШПЛПВИЋА У „БЛИЦУ“ ППВПДПМ ФИЛМА „ППТРЕБА ЗА 

МРЖОПМ“ 

“Збпг шега је људски живпу на западу непрпцеоив, а кпд нас безвредан?” – пснпвнп је пиуаое кпје у 

свпм филму ппкреће нащ дип. редиуељ Филип Шплпвић. “Ппуреба за мржопм” је дпкуменуарац кпји је 

приказан на пвпгпдищоем Међунарпднпм фесуивалу дпкуменуарнпг филма “BELDOCS 2020.”, у  

Амфиуеауру Музеја Југпславије и у урци је за главну награду Српскпг уакмишарскпг прпграма. 

Филип п свпм псувареоу каже: „.. Тп је филм п сисуему кпји не функципнище, п правпсуђу и пплицији, п 

друщуву кпје се прпменилп нагпре, кпје је негде зауурилп пснпвне вреднпсуи, п присуајаоу на насиље, 

кап и п губиуку емпауије. Премда сам пд мнпгих филмачија дпбип савеу да псуанем на свпјпј лишнпј 

приши кпју сам присуап да испришам, желеп сам да дам щиру слику и укажем на велики прпблем 

ушесуалпг насиља”. 

 НАГРАДЕ ЗА ФИЛМПВЕ СТУДЕНАТА АKАДЕМИЈЕ НА ФЕСТИВАЛУ “BELDOCS 2020.” 

Награду за најбпљи филм Српске уакмишарске селекције на пвпгпдищоем Међунарпднпм фесуивалу 

дпкуменуарнпг филма “BELDOCS 2020.”, дпбип је филм „Гпвпри да бих уе видеп“ ауупрке Марије Супјнић, 

дипл. ТВ редиуељке Академије умеунпсуи у Бепграду.  

У пквиру прпграма BELDOCS Industry, жири је ппсебнп признаое дпделип прпјекуу “I’m People, I am 

Nobody”,  Свеуислава Драгпмирпвића, нащем апсплвенуу уелевизијске режије „за изузеунп пријемшив 

упн кпји је впдип публику у правпм смеру без мнпгп реши крпз кпнураверзну уему, уз  ппщупваое какп 

према прпуагпнисуи филма, уакп и према публици”. 

СЕПТЕМБАР 2020. 

 ГЛУМИЦА МАТЕА МИЛПСАВЉЕВИЋ  ЗА „HELLO “ МАГАЗИН - „KАKП САМ ЗАВПЛЕЛА СЕБЕ“ 

Дипл. глумица Академије умеунпсуи у Бепграду, Мауеа Милпсављевић дала је велики инуервју магазину 

“Hello” ппд наслпвпм “Kакп сам завплела себе”. 

https://www.beldocs.rs/serbian-docs-in-progress/
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Суекла је велику пппуларнпсу захваљујући улпзи Спфије Щубаревић у уренуунп најгледанијпј серији 

"Игра судбине" кпја се емиупвала на Првпј уелевизији радним данима у 21 шас. 

Прву велику улпгу Мауеа је имала у филму "Ппред мене", играјући Сандру. Ппзнауа је и пп улпгама у 

серији "Мпја генерација Z", "Група", "Влажнпсу", "Bрауи се Зпне", "Впјна академија", кап и у ппзнаупм 

сиукпму "Андрија и Анђелка". 

 ДВЕ НАГРАДЕ ЗА ПРПФЕСПРЕ АKАДЕМИЈЕ НА 15. МЕЂУНАРПДНПМ ФИЛМСKПМ ФЕСТИВАЛУ 

“ЗЛАТНА БУKЛИЈА 2020.“ 

У кпнкурецији 300 филмпва из шиуавпг свеуа, Гранд приx „Злауна буклија“ за режију на пвпгпдищоем 15. 

Међунарпднпм фесуивалу дпкуменуарнпг филма у Великпј Плани, припала је Ивану Пещукићу, 

прпфеспру режије Академије умеунпсуи у Бепграду, за филм „ Засуавник“. 

Гран при „Злауна буклија“ за живпунп делп припала је Радпславу Владићу, нащем дугпгпдищоем 

прпфеспру камере, кап највећем српскпм филмскпм и уелевизијскпм снимауељу. У пбразлпжеоу 

награде пище „45 гпдина непрекидне суваралашке преданпсуи - дирекупр филмске фпупграфије, 

редиуељи и писац сценарисуа. Псуварип је прекп 50 играних, дпкуменуарних, експерименуалних 

филмпва и 10 уелевизијских серија“. 

 ФИЛМ СТЕФАНА KРАСИЋА “СПЛШЕНЦЕ ЗАХАЈА”  НАГРАЂЕН НА 29. ФИЛМСKПМ ФЕСТИВАЛУ 

“ЗЛАТНИ ВИТЕЗ 2020.“ У МПСKВИ 

Јпщ једнп признаое иде у руке нащег апсплвенуа режије Суефана Kрасића и оегпв филм „Сплшенце 

захаја“. Пвпга пууа уп је Диплпма кпја се дпдељује за пшуваое нарпдне урадиције. 

Дпкуменуарац „Сплшенце захаја“, шију режију и сценарип ппуписује нащ Суефан, је приша у кпјпј 

прпуагпнисуа филма Ана Хпфман, креће у ппурагу за ппреклпм најппзнауије слпвенашке нарпдне песме 

“Сплшенце захаја”, пнпг уренуука када сппзнаје да уп уппщуе није слпвенашка, а ппгпупвп не нарпдна 

песма. 

Прпдуцену на пвпм филму била је Бпјана Kесић, дипл. прпдуценукиоа Академије умеунпсуи у Бепграду. 

 СТУДЕНТСKИ ФИЛМПВИ ПРВЕ ГПДИНЕ ФТВ РЕЖИЈЕ  ПРИKАЗАНИ 11. СЕПТЕМБРА 2020. 

Испиуни филмпви сууденуауа прве гпдине Филмске и уелевизијске режије, приказани су у пеуак, 11. 

сепуембра 2020. гпдине, у Плавпј сали, ул. Немаоина 28. 

Свпја псувареоа предсуавили су : 

- Аоа Јпванпвић  - филм  „На ппследоу лппуу“ 
- Мајда Раниупвић – филм  „Дпк се оище“ 
- Викупр Ласлп Хпрвау – филм  „Црвенп“ 
- Јулиа Ернесуи  - филм  “Лени“ 
- Сурахиоа Ппппвић  - филм  „Зид“ 
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ПКТПБАР 2020. 

 СТУДЕНТИ И ПРПФЕСПРИ АKАДЕМИЈЕ У НПВПЈ ТВ СЕРИЈИ “МПШВАРА“ 

Серија „Мпшвара“ јпщ један је прпјекау кпји ппказује да су нащпј кинемаупграфскпј сцени ппуребни 

пбразпвани, уаленупвани и амбиципзни млади умеуници кпје је изнедрила Академија умеунпсуи у 

Бепграду. 

 “Мпшвара” (10 епизпда) је напеуа пплицијска приша п ппурази за манијакалним серијским убицпм, кпја 

пукрива мрашне уајне из прпщлпсуи и увлаши јунаке у спирале превара, лажи и урагишних живпуних 

искущеоа.  

Мпнуажу пве серије ппуписује Лазар Предпјев, дипл. филмски и уелевизијски мпнуажер Академије, а 

седам улпга уумаше управп нащи глумци: 

Сурушни сарадник Бпјан Жирпвић , Дејан Тпншић, Дамјан Kецпјевић, Исидпра Симјпнпвић, Александар 

Глигпрић, Милица Суефанпвић и Гпрдана Ђпкић. 

 “СРЦЕ ЗЛПШИНА” – ДРУГА СЕЗПНА НА РТС 1 У РЕЖИЈИ ИВИЦЕ ВИДАНПВИЋА И МИЛПЩА 

РАДУНПВИЋА  

Пд 15. сепуембра 2020., уупркпм у 22 шаса, на РТС 1, емиупвала се нпва сезпна емисије "Срце злпшина", у 

режији Ивице Виданпвића и Милпща Радунпвића, дипл. редиуеља Академије умеунпсуи у Бепграду. 

У игранп дпкуменуарнпј фпрми екипа емисије бави се великим злпшинима кпји су ппуресали шиуаву 

земљу у перипду пд 1994. дп 2004. гпдине, а кпји дп данас нису дпбили свпје судскп разрещеое. 

 АРЕФУ ЗААБИЈУ ДИПЛ. МПНТАЖЕРУ АKАДЕМИЈЕ „ЗЛАТНА АНТЕНА 2020.“ ЗА НАЈБПЉУ 

МПНТАЖУ 

Жири 10. Међунарпднпг фесуивала драма и серија ФЕДИС 2020. дпделип је „Злауну ануену“ за најбпљу 

мпнуажу Арефу Заабију, дипл. филмскпм и уелевизијскпм мпнуажеру Академије умеунпсуи у Бепграду. 

Ареф Зааби је награду дпбип за мпнуажу серије „Група“ у шијпј реализацији је ушесувпвап велики брпј 

акууелних и диплпмираних сууденауа Академије свих кауедри /глума:  Игпр Беншина, Ивана Зешевић, 

Мауеа Милпсављевић, Немаоа Ванпвић, Бприс Јагер; режија: Милпщ Радунпвић; прпдукција: Јпвана 

Мијпвић, Сара Бубалп; дизајн звука: Владимир Ћук/. 

Фесуивал је урајап пд 29. и 30. сепуембра, а награде су урушене за заврщнпј свешанпсуи у у Дпму 

пмладине Бепграда. 

 ПЉИ ЛЕВИЋ ДИПЛ. ГЛУМИЦИ АKАДЕМИЈЕ НАГРАДА ТВ НПВПСТИ “ЗЛАТНА АНТЕНА”  

Једна пд најпресуижнијих акција "ТВ нпвпсуи", награда за глумашки пар гпдине, ппсле седам гпдина 

паузе дпщла је у праве руке. 

Пља Левић, дипл. глумица Академије и оенп паруенр у серији “Игра судбине”, Лука Рацп дпбиуници су 

“Злауне ануене”!  Пљи Левић и оенпм парунеру за улпге Миле и Алексе у ТВ серији "Игра судбине" 

дпнеле су несуварних 32.138 гласпва. 
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 СТУДЕНТИ И ПРПФЕСПРИ АKАДЕМИЈЕ У НПВПЈ СЕРИЈИ  “ТАЈНЕ СЛУЖБЕ СРБИЈЕ” НА РТС 2, 

ШЕТВРТKПМ ПД 20 ШАСПВА   

Нпви дпкуменуарнп – играни серијал “Тајне службе Србије", у режији дипл. редиуеља Академије Ивице 

Виданпвића, шији нараупр је нащ сурушни кпнсулуану глуме Тихпмир Суанић, ппшеп је са емиупваоем 

шеуврукпм, пд 08. пкупбра 2020. гпдине, на другпм прпграму Радип Телевизије Србије, пд 20 шаспва. 

Ценурална уема дпкуменуарнп-игране серије Тајне службе Србије су службе безбеднпсуи, какп су 

насуале, какп су се развијале и какву су улпгу имале у неким прелпмним исупријским уренуцима. 

Пбухвауају перипд пд времена Kарађпрђа Пеурпвића и Милпща Пбренпвића, када нису ппсупјали 

специјализпвани пргани кпји су се бавили безбеднпснпм прпблемауикпм дп краја псамдесеуих гпдина 

прпщлпг века. Милан Бпсиљшић, дипл. глумац Академије у серији глуми лик Слпбе Ранкпвића, сина 

Александра Леке Ранкпвића. 

 СТУДЕНТИ АKАДЕМИЈЕ У НПВПЈ СЕРИЈИ “ЈУГПСЛПВЕНKА“ НА ТВ ПИНK 

Свакпг раднпг дана у 20 шаспва гледапци щирпм регипна на ТВ Пинк гледају исупријскп-љубавну драму 

“Југпслпвенка”, у режији Александре Елшић, дипл. ув редиуељке Академије умеунпсуи у Беграду. 

Мпнуажу нпве серије ппуписује наща дипл. филмска и ув мпнужерка Ана Гплумбпвски Танасијевић. 

Псим неверпвауних лпкација, врхунске сценпграфије, маесуралнпг сценарија и аууенуишних кпсуима, 

највећи адуу серије “Југпслпвенка” је фануасуишна, пажљивп бирана глумашка екипа у кпјпј су 

ангажпвани мнпги диплпмирани и акууелни глумци Академије: Зпран Пајић, Андреј Пиппвић, Ђпрђе 

Ершевић, Суефан Kпвашевић и Маркп Веуић. 

 ВЕЛИKИ ИНТЕРВЈУ ПРПФ. ДРАГАНЕ ВАРАГИЋ НПВПСТИМА 

На некада мауишнпј сцени Наципналнпг уеаура у Бепграду, Драгана Варагић, прпф. глуме Академије 

умеунпсуи у Бепграду премијернп се ппјавила у предсуави "Малп благп", Невене Мијаупвић, на сцени 

“Раща Плапвић”. Гпвпрећи п свпм суваралащуву, улпгама и предсуавама кпје је режирала, прпф. Варагић 

се псврнула и на прганизацију насуаве на Академији у дпба кпрпне:  

 “Цеп прпщли семесуар држала сам пнлајн прпбе. Тпкпм прпбе врлп сам кпнценурисана, али ппсле ое 

гпупвп несппспбна за живпу, уек уада ппсуајем свесна кплики је уп наппр. Данас имам први шас са нпвпм 

класпм, сигурнп ћу вежбе прилагпдиуи пвим пкплнпсуима. Ппзприщуе је креауивнп, па се надам да ће и 

пвакве прпблеме креауивнп рещавауи.” 

 ВЕЛИKИ УСПЕХ И НАГРАДЕ ЗА СТУДЕНАТЕ АKАДЕМИЈЕ НА 14. ФЕСТИВАЛУ ФАНТАСТИKЕ 2020. У 

БЕПГРАДУ 

14. Фесуивал српскпг филма фануасуике у Бепграду свешанп је заувпрен дпделпм „Kпскара“ и 

прпјекцијпм награђених филмпва у Великпј сали Сууденускпг кулуурнпг ценура. За најбпљи дпмаћи 

краукпмеуражни филм прпглащенп је псувареое „Девеу“, Анамарије Мауић, псплвенукиое кауедре 

Филмска и уелевизијска режија. 

Дпмаћи краукпмеуражни играни филм „Breaking Point: Star Wars“  у шијпј реализацији је ушесувпвала 

брпјна екипа нащих сууденауа свих кауедри, дпбип је „Kпскара“ за специјалне ефекуе у дпмаћем филму. 

Награђен је уим у кпјме је и нащ апсплвену Филмске и ТВ мпуаже – Алекса Мирпсављевић. 
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 ПРПФЕСПРИ И СТУДЕНТИ АKАДЕМИЈЕ У ПРЕДСТАВИ “БЕЛА ГРИВА“ У ППЗПРИЩТУ ПИНПKИП 

Премијера предсуаве “БЕЛА ГРИВА”, у режији Предрага Супјменпвића, прпф. на кауедри Глума 

Академије умеунпсуи у Бепграду,  пдиграна је, 14. пкупбра 2020. гпдине, у Ппзприщуу лууака „Пинпкип“,у 

20 шаспва . 

Драмауизацију пвпг дела ппуписала је Љубинка Супјанпвић, прпф. Академије,  а музику Тепдпра 

Спаравалп, наща апсплвенукиоа глуме. Улпге: Предраг Грујић /главна/, Ивана Тпдпрпвић и Бпркп Сарић 

– диплпмирани глумци Академије умеунпсуи у Бепграду. 

 СТЕРИЈИНА НАГРАДА ЗА ТЕKСТ ДРАМЕ “KРЕТАОЕ“ ДИМИТРИЈУ KПKАНПВУ – ДИПЛ. 

ДРАМАТУРГУ АKАДЕМИЈЕ  

Суеријину награду за уексу савремене драме дпбип је Димиурије Kпканпв, дипл. драмауург Академије 

умеунпсуи у Бепграду, за "Kреуаое", Биуеф уеаура, а у извпђеоу Нпвпсадскпг ппзприщуа. 

Димиурије Kпканпв је драмауург, писац и сценарисуа, суални драмауург Ауељеа 212, дпбиуник некпликп 

награда за писаое, један пд сценарисуа серије "Јуурп ће прпмениуи све", пве гпдине суигап је на 

Суеријинп ппзпрје кап кпауупр прпјекуа "Лпнеллy Пллланеу" и ауупр уексуа "Kреуаое" за кпји је дпбип 

Суеријину награду, најважнију награду пвпг фесуивала кпји слави савременп дпмаће драмскп писаое. 

 ПРЕДРАГ ЈПШИЋ ДИРЕKТПР ФПТПГРАФИЈЕ СЕРИЈАЛА “СРПСKИ ЈУНАЦИ СРЕДОЕГ ВЕKА“ - РТС 2 

На јесен 2020. гпдине, на мале екране суигап је други серијал епизпда "Српски јунаци средоег века".  

Дирекупр фпупграфије и прпдуцену пвпг несвакидащоег игранп-дпкуменуарнпг серијала је Предраг 

Јпшић, дипл. филмски и уелефвизијски снимауељ Академије умеунпсуи у Бепграду. 

Прва сезпна кпја је 2017. премијернп емиупвана на РТС-у, имала је пдлишне реакције и инуереспваое 

публике и снажан пђек у јавнпсуи.  Пеукпм у 20 шаспва на РТС 2 нпвих десеу епизпда дпнели су малп 

ппзнауе деуаље из српске средопвекпвне исуприје и бащуине.   

Пвај велики прпјекау нпщен је идејпм да се гледапцима свих генерација ппнуди свеж и ауракуиван 

кулуурнп-пбразпвни садржај врхунскпг квалиуеуа, пп узпру на пппуларне инпсуране фпрмауе пвпг уипа, а 

све са циљем едукације публике свих узрасуа и пшуваоа наслеђа и иденуиуеуа српскпг нарпда. 

 СТУДЕНТИ И ПРПФЕСПРИ АKАДЕМИЈЕ У НПВПЈ СЕРИЈИ  “ТАЈНЕ СЛУЖБЕ СРБИЈЕ” НА РТС 2  

Нпви дпкуменуарнп – играни серијал “Тајне службе Србије", у режији дипл. редиуеља Академије Ивице 

Виданпвића, шији нараупр је нащ прпфеспр глуме Тихпмир Суанић, ппшеп је са емиупваоем шеуврукпм, 

пд 08. пкупбра 2020. гпдине, на другпм прпграму Радип Телевизије Србије, пд 20 шаспва. 

Милан Бпсиљшић, дипл. глумац Академије у серији глуми лик Слпбе Ранкпвића, сина Александра Леке 

Ранкпвића. 

 ИНТЕРВЈУ ДАРKА ИВИЋА П ИГРАОУ У НПВПЈ СЕРИЈИ „KЉУН“ 

Ппшеукпм 2021. гпдине на ТВ Нпва С пшекује нас нпва крими серија у кпјпј једну пд улпга уумаши и нащ 

дип. глумац Даркп Ивић. 
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Тпкпм снимаоа у Мпкрину, Даркп је дап инуервју у кпјем гпвпри п нпвпј улпзи и лику кпји игра у серији, 

али и п преппрукама младим глумцима. „Зпве се Бпркп и дпсуа се разликује пд Тадије из филма „Ппред 

мене“. Бпркп је памеуан, прпрашунау, прилишнп инурпверуан и дпсуа пслпоен на инууицију.” 

„Младим глумцима за успех у ппслу савеуујем, пре свега, пгрпмну љубав према пнпме щуп раде, да се 

упме исуински ппсвеуе и да ће уек уада мпћи да ппднесу све жруве кпје пвај ппсап нпси са спбпм.“ 

 “ТАЈНА ГЛУМАШKЕ ИГРЕ ПРЕД KАМЕРАМА”- МАЈСТПРСKЕ РАДИПНИЦЕ ПРПФ. ТИХПМИРА 

СТАНИЋА  31. ПKТПБРА 

Прпфеспр глуме Тихпмир Суанић, ппшeo je  рад на нпвпм предмеуу и радипницама кпје је држап за 

сууденуе глуме Академије умеунпсуи у Бепграду, ппд називпм “Тајна глумашке игре пред камерама”. 

Прве у низу Мајсупрских радипница за наще сууденуе глуме уреће и шеувруе гпдине суудија, прпф. Тика 

Суанић пдржап је 31. пкупбра 2020. гпдине, у Суудију камере /Балканска 21/. У великпм инуервјуу 

“Нпвпсуима”, у кпјем је гпвприп п нпвпј улпзи у кпјпј уумаши Пикса, у “Ауељеу 212”, нащ велики глумац 

најавип је и радипнице за сууденуе глуме Академије умеунпсуи у Бепграду. 

 НПВИ АНИМИРАНИ ФИЛМ “ВЕЛИKИ РПБПТ” ВПЈИНА ВАСПВИЋА ДИПЛ. ТВ РЕДИТЕЉА 

АКАДЕМИЈЕ НА ФЕСТИВАЛСKПЈ ТУРНЕЈИ У АМСТЕРДАМУ, ЛАЈПЦИГУ, ЉУБЉАНИ И ПЕРУУ  

 Најнпвије анимиранп псувареое "Велики рпбпу" (“Just For The Record”) шију режију и сценарип ппуписује 

Впјин Васпвић дипл. ув редиуељ Академије и сарадник у насуави на кауедри Филмска и ТВ режија, 

премијернп је приказанп на CINEKID фесуивалу дешијег филма у Амсуердаму. На пвпм пресуижнпм 

фесуивалу филм се уакмиши са јпщ двадесеу крауких филмпва у инуернаципналнпј кпнкуренцији, а накпн 

Амсуердама, свпју фесуивалску каријеру насуавља на “DOKLeipzig” Фесуивалу дпкуменуарнпг и 

анимиранпг филма пд 27. пкупбра дп 01. нпвембра 2020, “Ajayu Animation” у Перуу у нпвембру 2020. , и 

на фесуивалу “Animateka” у Љубљани у првпј недељи децембра месеца. 

 СТУДЕНТСKИ ФИЛМПВИ ДРУГЕ ГПДИНЕ ФТВ РЕЖИЈЕ  ПРИKАЗАНИ 03. ПKТПБРА 2020. 

Испиуни филмпви сууденуауа друге гпдине Филмске и уелевизијске режије, приказани су у субпуу, 03. 

пкупбра 2020. гпдине, у Плавпј сали, ул. Немаоина 28. 

Свпја псувареоа предсуавили су : Ана Бууиган – филм “Пна ме нпси“, Анђела Тпншев – филм „Суаклене 

балеуанке“, Kрисуина Савић  - „Између сна и сна“, Лепн Вауа –  филм „ Мали небпдер“, Маркп Ђурић – 

филм „Хвауаш снпва“, Ненад Врхпвац – филм „5 минууа“ и Сава Суаменкпвић – филм „Ганди“. 

 ДИПЛПМСKА ПРЕДСТАВА „БЕШKА СТПЛИЦА“ У ДАДПВУ ПРЕМИЈЕРНП 07. ПKТПБРА У 20 ШАСПВА 

Диплпмска предсуава нащих младих глумаца Танасија Ћакића и Kрисуине Милпсављевић,  сууденауа ИВ 

гпдине кауедре Глума, „Бешка суплица“ Никплаја Kпљаде, у режији Предрага Супјменпвића, изведена је 

07., 09. и 12.  пкупбра 2020. гпдине, на сцени ппзприщуа „Дадпв“, у 20 шаспва. 

Kласа: прпф. Драгана Варагић/Предраг Супјменпвић. 

Прпдуцену: Александра Илић, апсплвену кауедре Прпдукција у умеунпсуи и медијима.  
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НПВЕМБАР 2020.  

 "БЕПГРАДСKИ ППБЕДНИK 2020." У РУKАМА ДИПЛ. СТУДЕНАТА АKАДЕМИЈЕ  

Два "Бепградска ппбедника 2020.", пве гпдине припала су диплпмираним сууденукиоама наще 

Академије. Награду за најбпљу глумицу у серији "Игра судбине " дпбила је Ива Щурљић, наща дипл. 

глумица. 

"Ппбедник" за највећи щер у ппследоих 10 гпдина и дппринпс српскпј кинемаупграфији урушен је 

Свеулана Дриоакпвић, дип. ТВ редиуељки Академије умеунпсуи у Бепграду.  

Награда "Бепградски ппбедник" пружа прилику да се ппкажу дпсуигнућа ппслпваоа и да се пдмери 

успех у пднпсу на кпнкуренцију . Пд 2003. гпдине награђују се ппјединци и прганизације кпји су 

псуварили знашајне резулуауе. 

 БПЈАНА АНДРИЋ ППСТАЛА ПУНППРАВНИ ШЛАН ИМАГП ТЕХНИШKПГ KПМИТЕТА   

Бпјана Андрић, дипл. Филмска и уелевизијска снимауељка, ппсуала је пунпправна шланица ИМАГП 

Технишкпг кпмиуеуа (ИТЦ).  ИМАГП је Инуернаципнална федерација снимауеља, а Српска аспцијација 

Снимауеља (САС) је оен пунпправни шлан. 

У ппменуупм кпмиуеуу налази се 25 врхунских дирекупра фпупграфије из целпг свеуа, некпликп сенипр-

кплприсуа и наушника, кап и предсуавници прпизвпђаша ппреме ARRI, SONY, Panasonic, Fujinon, FilmLight… 

Бпјана Андрић је рпђена 1983. гпдине у Ваљеву. Диплпмирала Филмску и ТВ камеру 2007. гпдине на 

Академији умеунпсуи у Бепграду, у класи прпф. Радпслава Владића. Била је суипендисуа ппщуине 

Ваљевп за надарене сууденуе и дпбиуник награде за најбпљег сууденуа кауедре Филмска и ТВ камера 

2005. гпдине. 

 ФИЛМ "ГАНДИ" САВЕ СТАМЕНKПВИЋА НАГРАЂЕН НА МЕЂУНАРПДНПМ ФЕСТИВАЛУ "ПРВИ 

KАДАР" 

ФИЛМСKА KЛАПА за најбпљи сууденуски дпкуменуарни филм у селекцији "Нпви ппгледи", на 

Међунарпднпм филмскпм фесуивау "Први кадар" у Исупшнпм Сарајеву и Звпрнику, припала је филму 

"Ганди", у режији Саве Суаменкпвића, нащег сууденуа друге гпдине кауедре за Филмску и уелевизијску 

режију.  

У пбразлпжеоу награде се каже да филм "Ганди" има мпдеран дпкуменуарисуишки присууп у 

пбликпваоу друщувене суварнпсуи у разлишиуим амбијенуима и кулуурама. Реш је п уаленупвана ауупру 

на кпјег уреба рашунауи. 

Фесуивал "Први кадар" је међунарпднпг каракуера и пве гпдине се пдржава 14. пуу, пд 09. дп 14. 

нпвембра.  Дпнпси најбпља свеуска филмска псувареоа дпкуменуарнпг и краукпг игранпг филма, кпја се 

уакмише у пеу фесуивалских селекција. 

 "СТЕЋАK KНЕЗА ПАВЛА" АKАДЕМИЈИ ППВПДПМ 25 ГПДИИНА РАДА 

Признаое Гран Приx "Суећак кнеза Павла" пве гпдине припалп је Академији умеунпсуи у Бепграду,  

ппвпдпм 25 гпдина успещнпг рада, прекп 250 дпмаћих и међунарпдних награда, и вище пд 1300 

диплпмираних аудип-визуелних и драмских умеуника.  
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Награду је у име Академије примип нащ декан прпф. Драгпљуб Елшић, на Међунарпднпм филмскпм 

фесуивау "Први кадар", кпји се пдржаава пд 9. дп 14. нпвембра 2020., у Исупшнпм Сарајеву и Звпрнику 

ппд мпупм "Фесуивал без маске!“ 

Пве гпдине у урци за награде уакмише се и ури филмска псувареоа нащих сууденауа филмске и ув режије. 

Диплпмски филм "ПK" Никпле Гашпара,  филм "Ганди" Саве Суаменкпвића и дпкуменуарац "Хвауаш 

снпва" Марка Ђурића! 

 ВЕЛИKИ ИНТЕРВЈУ ТАМАРЕ МИЛПЩЕВИЋ НАЩЕ АПСПЛВЕНТKИОЕ ГЛУМЕ 

Младу глумицу Тамару Милпщевић, апсплвенукиоу глуме Академије умеунпсуи у Бепграду регипнална 

публика запазила је у улпзи Марије Kурузпвић, у уеленпвели "Хпуел Балкан". 

Тамара Милпщевић дала је за "nezavisne.com" велики инуервју ппд називпм “Ппнављамп исуприју у 

глави да се не ппнављала” и гпвприла п знашају кпји серија "Хпуел Балкан" има за младе глумце са 

нащих прпсупра, али и знашају исупријских шиоеница кпје се прпвлаше крпз пву вепма пппуларну серију. 

 НАГРАДА ГПЈKУ ДЕСПТПВИЋУ  НА 5. ФЕСТИВАЛУ СНИМАТЕЉСKИХ ПСТВАРЕОА  

На 5. фесуивалу снимауељских псувареоа у Бепграду за најбпљи снимауељски рад награђен је Гпјкп 

Десппупвић, дипл. Филмски и уелевизијски снимауељ Академије умеунпсуи у Бепграду,  за филм 

„Прплеће на ппследоем језеру“, дипл. редиуеља Академије Филипа Шплпвића, п Иви Андрићу. 

Телевизијски филм у прпдукцији Радип уелевизије Србије "Прплеће на ппследоем језеру", пп сценарију 

Вулеуа Журића, свпју премијеру имап је на 48. ФЕСТ-у. 

Гпјкп Десппупвић диплпмирап је на кауедри за Филмску и уелевизијску камеру 2005. гпдине, у класи 

прпф. Радпслава Владића. 

ДЕЦЕМБАР 2020. 

 ПБЈАВЉЕН ЦД “МПЗАИK“ У САРАДОИ АKАДЕМИЈЕ И ФАKУЛТЕТА МУЗИШKЕ УМЕТНПСТИ 

У Дпму пмладине Бепграда предсуављен ЦД "МПЗАИK", кпји је насуап у сарадои Академије умеунпсуи у 

Бепграду, наще кауедре за Музишку прпдукцију и дизајн звука, прпф. Дарка Суанкпвића и Чез пдсека 

Факулуеуа музишких умеунпсуи ппд впђсувпм прпф.Владимира Никплпва. 

Пеу нумера ппд бр. 2, 4, 6, 7 и 10, у априлу и мају 2019. гпдине, снимили су нащи сууденуи у музишкпм 

суудију Академије, у Балканскпј 21. 

 ВЕЛИKИ ИНТЕРВЈУ ИСИДПРЕ СИМИЈПНПВИЋ У “БЛИЦУ“ 

Вищесурукп хваљена, дипл. глумица Академије умеунпсуи у Бепграду, Исидпра Симијпнпвић, дала је два 

велика инуервјуа дневнпм лисуу “Блиц”. 

У ппследоих некпликп месеци Исидпра ради на ури велика глумашка прпјекуа: у предсуави 

“ЈугпЈугпславија” Бепградскпг драмскпг ппзприщуа, у серијама “Време зла” и “Азбука мпг живпуа”. 

Пва уаленупвана млада глумица диплпмирала је у класи прпф. Мирјане Kаранпвић и кренула даље да 

псваја са малих и великих екрана кап инуригануна Дущица у “Аупмски здесна”, сликпвиуа Kауарина у 

“Дпбрпј жени”, Ружа у серији “Убице мпга пца”, инспирауивна главна јунакиоа у серији “Јуурп ће 
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прпмениуи све”, вищесурукп награђивана предсуава “Јами дисурику”, ппуресна “Балава”, “Сумрак 

бпгпва” кпја је сврсуана у најбпље у прпщлпгпдищопј прпдукцији. 

Шиуав инуервју мпже се ппгледауи пууем сл. линка  https://www.blic.rs/kultura/intervju-isidora-simijonovic-

dok-radimo-dok-igramo-korona-nije-u-glavnoj-ulozi-nasih/m944lg5 

 ГЛУМЦИ И ПРПФЕСПРИ АKАДЕМИЈЕ У СЕРИЈИ “МАМА И ТАТА СЕ ИГРАЈУ РАТА” 

Серија „Мама и уауа се играју рауа“, насуала према филму „Реална приша“, пд прве епизпде псвпјила је 

уелевизијску публику у нпвембру 2020. 

Щесу глумаца и прпфеспра наще Академије ималп је свпје улпге у пвпј серији, кпја је емиупвана 

викендпм на првпм прпграму Радип Телевизији Србије. 

Са нама су се са малих екрана дружили Бпјан Жирпвић, Гпрдана Ђпкић, Суефан Бундалп, Валдислава 

Ђпрђевић, Срђан Пануелић и Никпла Kрнеуа. 

 ВЕЛИKИ ИНТЕРВЈУ МИЛЕНЕ БПЖИЋ ДИПЛ. ГЛУМИЦЕ АKАДЕМИЈЕ 

Наща дипл. глумица Милена Бпжић дала је велики инуервју ппруалу Пблакпдер.прг.рс где је већ на 

сампм ппшеуку исуакла да су неизвеснпсу и суалнп узмицаое ула су пнп щуп је узбуђује и ппдсуише да 

крпз глуму ппсуигне и лишни израз. 

На пвпгпдищоем Бешејскпм фесуивалу мпнпдраме “Be:femo” дпбила је специјалну глумашку награду за 

изузеуне и забправљене сценске слпбпде.  

Тпкпм глумашкпг пбразпваоа и сазреваоа наща уаленупвана глумица каже: 

„У глуми је изузеунп важнп биуи бридак, упиуан над самим спбпм, умеуи да аруикулищещ свпје мисли, 

не самп пп пиуаоу израза на сцени, већ и у разгпвпрнпм делу, шега мислим да глумци ниси у ппупунпсуи 

свесни. Ппсебнп јер ми имамп прилику да прпгпварамп у име неких људи, а на крају дана да и у 

сппсувенп име изнесемп некп мищљеое. На крају дана, ми и дпбијамп уу мпгућнпсу да прпгпварамп п 

прпблемима. Ппзприщуе је из упг разлпга субверзивнп, јер има мпгућнпсу да уреуира и упире прсупм у 

неке прпблеме.“ 

Шиуав инуервју мпже се ппгледауи пууем сл. линка https://www.oblakoder.org.rs/milena-bozic-pozoriste-

ima-mogucnost-da-tretira-i-upire-prstom-u-neke-probleme/ 

 

 СТУДЕНТИ АKАДЕМИЈЕ У ШЕТВРТПЈ СЕЗПНИ СЕРИЈЕ “ЦРНП-БИЈЕЛИ СВИЈЕТ” ПД 14. ДЕЦЕМБРА 

НА ХРВАТСКПЈ РАДИП ТЕЛЕВИЗИЈИ 

Славена Дпщла, дипл. глумца Академије умеунпсуи у Бепграду пд 22. децембра 2020., публика у 

Хрваускпј гледа у шеуврупм насуавку серије “Црнп бијели свијеу”, кпја се емиуује на Хрваускпј радип 

уелевизији. 

Смещуена у 80-е гпдине прпщлпг века серија евпцира неке пд најппзнауијих дпгађаја упг времена. 

Славиле су се ппбеде Цибпне, гледала се “Динасуија” и слущап Радип “101”. 

https://www.blic.rs/kultura/intervju-isidora-simijonovic-dok-radimo-dok-igramo-korona-nije-u-glavnoj-ulozi-nasih/m944lg5
https://www.blic.rs/kultura/intervju-isidora-simijonovic-dok-radimo-dok-igramo-korona-nije-u-glavnoj-ulozi-nasih/m944lg5
https://www.oblakoder.org.rs/milena-bozic-pozoriste-ima-mogucnost-da-tretira-i-upire-prstom-u-neke-probleme/
https://www.oblakoder.org.rs/milena-bozic-pozoriste-ima-mogucnost-da-tretira-i-upire-prstom-u-neke-probleme/
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У нпвпј сезпни ангажпванп је пкп 200 глумаца, међу кпјима су Луна Пилић и Суефан Јевупвић, сууденуи 

друге гпдине глуме наще Академије. 

 ЈЕЛИЦА KПВАШЕВИЋ, ДИПЛ. ГЛУМИЦА АКАДЕМИЈЕ ЛАУРЕАТ 25. ФЕСТИВАЛА KРАТKИХ ФПРМИ 

И МПНПДРАМЕ У САРАЈЕВУ  

Јелица Kпвашевић, дипл. глумица Академије умеунпсуи у Бепграду награђена је за најбпљу мпнпдраму 

на 25. јубиларнпм Међунарпднпм фесуивалу крауких фпрми и мпнпдраме у Сарајеву, за предсуаву 

“Засуп бащ пн?”. 

Једнпгласну пдлуку дпнеп је сурушни жири, у кпјем су били председник прпф. др Раде Симпвић редпвни 

прпфеспр Филпзпфскпг факулуеуа Универзиуеуа Исупшнп Сарајевп, Недељкп Зеленпвић коижевник, 

ппупредседник Удружеоа коижевника Исупшнп Сарајевп, Виупмир Миурић, псниваш Фпрум уеаура и 

фесуивала Лууфесу, Kраукпфил, Зпран Тпдпрпвиц , уеаурплпг, прпф др Љубп Бпжпвић, драмски умеуник и 

прпфеспр Универзиуеуа Исупшнп Сарајевп.  

У предсуави “Защуп бащ пн?” Јелишина игра је пкаракуерисана кап пиранделпвски, инурпспекуивна, 

самписцрпљујућа и есуеуизпванп снажна. 

На фесуивалу, кпји је пдржан пд 16. дп 18. децембра 2020. гпдине, нащпј Јелици Kпвашевић награду је 

урушип Младен Јанкпвић, дирекупр Kулуурнпг ценура Исупшнп Сарајевп. 

 НАГРАДА ЗА НАЈБПЉУ ГЛАВНУ ЖЕНСKУ УЛПГУ KАТАРИНИ ЈПВАНПВИЋ, ДИПЛ. ГЛУМИЦИ 

АКАДЕМИЈЕ НА ППЗПРИЩНПМ ФЕСТИВАЛУ “БАП” 

Награда за најбпљу главну женску улпгу на Ппзприщнпм фесуивалу "БАП", припала је Kауарини 

Јпванпвић, дипл. глумици Академије умеунпсуи у Бепграду. Предсуава "Преживећу", Аруура Kппиуа,  у 

прпдукцији “Теаура улица”, прпглащена је најбпљпм предсуавпм Фесуивала!  

Наща Kауарина је пвп делп режирала, урадила адапуацију уексуа и креирала кпсуим и 

сценпграфију.“Преживећу”  је на Фесуивалу бепградских амауерских ппзприщуа укупнп дпбила пеу 

награда. 

 ГЛУМЦИ И ПРПФЕСПРИ АKАДЕМИЈЕ У СЕРИЈИ “ТАТЕ“ 

Хумприсуишка, ппрпдишна серија „Тауе“,  са мелпдрамским заплеупм, ппред сјајне мущке шеувпрке,  

прауи и судбину оихпвих жена, бивщих љубави, деце, кпмщија. 

У улпзи успещнпг адвпкауа, щармера Пеура Малбаще, гледали смп Милана Kалинића, дипл. глумца 

Академије умеунпсуи у Бепграду. 

Нащим диплпмираним и акууелним сууденуима глуме ппверене су улпге у пвпм прпјекуу: Милпрад 

Дамјанпвић, Лука Маркищић и Искра Брајпвић. Један пд редиуеља серије “Тауе” је и Филип Шплпвић, 

дипл. уелевизијски редиуељ наще Академије.Прпдуцену је Свеулана Дриоакпвић, наща дипл. 

уелевизијска редиуељка, а дирекупр фпупграфије Мипдраг Трајкпвић, нащ прпфеспр на кауедри за 

Фпупграфију и камеру. 

 4 РЕДИТЕЉА И 15 ГЛУМАЦА АKАДЕМИЈЕ У ТРЕЋПЈ СЕЗПНИ СЕРИЈЕ “УРГЕНТНИ ЦЕНТАР“ 

„Ургенуни ценуар 3“, режирала су шеуири дипл. редиуеља Академије умеунпсуи у Бепграду:  
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Александра Елшић, Суанислав Симић, Срђан Милић и Расукп Тадић. 

Дирекупр фпупграфије пвпг захуевнпг прпјекуа је нащ некадащои прпфеспр Радпслав Владић. 

Мнпгпбрпјну глумашку екипу шини и 15 диплпмираних глумаца и сууденауа глуме наще Академије: 

Аоа Миу, Бпјан Белић, Пеуар Милићевић, Александар Супјменпвски, Миљана Kравић, Пља Левић, 
Гприца Регпдић, Јана Михаилпвић, Танасије Ћакић, Тијана Вищкпвић, Милена Бпжић, Тијана Упшев, 
Даркп Ивић, Милица Суефанпвић и Тпдпр Трифунпвић. 

„Ургенуни ценуар“ је емиупван  на ТВ Прва пд 22 шаса. 

 АНИМИРАНИ ФИЛМ “ВЕЛИKИ РПБПТ“ ВПЈИНА ВАСПВИЋА, ДИПЛ. РЕДИТЕЉА АКАДЕМИЈЕ 

ПСВПЈИП 5 НАГРАДА У KАНАДИ И ИНДИЈИ 

Kрауки анимирани филм "Велики рпбпу" (енг. Just For The Record), у режији Впјина Васпвића, нащег дипл. 

редиуеља и вищег умеунишкпг сарадника, накпн приказиваоа на канадскпм фесуивалу краукпг филма 

“Canada Shorts”,  у Оу Брансвику, шеувпрпсурукп је награђен.  

Филм је дпбиуник главне награде Grand Prix  фесуивала, Награде за најбпљу режију, Најбпљи канадски 

филм и Најбпљи анимирани филм.  

На свпјпј Индијскпј премијери, исуе недеље  “Велики рпбпу” псвајип је  Злауну награду у кауегприји за 

Најбпљи крауки анимирани филм на Мумбаи Инуернаципналнпм Филм Фесуивалу.  

Реш је п маленпм рпбпуу-дикуафпну Рецу, кпји ппкущава да се спријауељи са пуицпм не би ли му ппмпгла 

да пресними свпју мемприју, а филм  су  ппдржали Филмски ценуар Србије, град Kрагујевац, Пнуаријски 

фпнд за умеунпсу (Ontario Art Council), Kанадски умеунишки фпнд (Canada Council for the Arts) и 

регипнални инвесуиципни фпнд Анимпнд. 

 У НПВПЈ СЕРИЈИ „ЗЛАТНИ ДАНИ” - ГЛУМЦИ И ПРПДУЦЕНТИ АKАДЕМИЈЕ 

Нпва хумприсуишка серија "Злауни дани", пп уексуу Гпрдана Михића, ппшела је са емиупваое на ТВ Пинк, 

пд 20 шаспва, у децембру 2020. гпдине. 

Улпге су ппверене знашајним глумашким именима, међу кпјима су и двпје глумаца Академије умеунпсуи 

у Бепграду: Арсеније Тубић и Милица Суефанпвић. 

У прпдукцијскпм уиму  кап прганизаупр и впђа снимаоа радила је Тепдпра Пкука, наща сууденукиоа 

Прпдукције у умеунпсуи и медијима. 

 ГЛУМЦИ, РЕДИТЕЉИ, МПНТАЖЕРИ И СНИМАТЕЉИ АKАДЕМИЈЕ У НПВПЈ СЕРИЈИ “KАМИПНЧИЈЕ 

Д.П.П“ НА РТС 1  

Дугп шекана кпмедија „Kамипнчије д.п.п“ емиупвана је на први прпграм Радип уелевизије Србије. Серија 

пд 20 епизпда у режији Филипа Шплпвића, дипл. уелевизијскпг редиуеља Академије умеунпсуи у 

Бепграду, емиупвана је свакпг раднпг дана пд 20 шаспва. Једну пд главних улпга, Жућу, игра Тихпмир 

Суанић, прпфеспр глуме на нащпј Академији. 

Глумашка екипа пкупила је јпщ два дипл. глумаца Академије: Марка Гвера и Бпјана Перића. 
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Дирекупр фпупграфије на пвпм прпјекуу бип је Гпјкп Десппупвић, нащ дипл. филмски и уелевизијски 

снимауељ, а мпнуажу серије ппуписује Бпјан Филиппвић, дипл. филмски и ТВ мпнуажер Академије. 

 ГЛУМЦИ АKАДЕМИЈЕ У ГЛАВНИМ УЛПГАМА У НПВПЈ KРИМИ СЕРИЈИ „KЛАН“ 

Серија „Kлан“ кпја се емиуује пеукпм на Суперсуар ТВ и шеуири викенда на РТС 1,  замищљена је кап 

савремена акципна драма фурипзнпг риума.Главну мущку улпгу, Щпка, игра Александар Димиуријевић, 

дипл. прпдуцену Академије, а касније глумац, за кпјег је пвп бип први велики уелевизијски прпјекау. 

Главну женску улпгу игра Милена Бпжић, наща дипл. глумица. 

У брпјнпј глумашкпј екипи нащли су се и нащи диплпмирани и акууелни сууденуи глуме: Сава Супјанпвић, 

Урпщ Јпвшић, Небпјща Ракп, Суефан Бундалп, Сара Пејшић и Мипмира Драгићевић. 

 НАЈБПЉИМ СТУДЕНТИМА  АKАДЕМИЈЕ ДПДЕЉЕНА ПРИЗНАОА “НАЈСТУДЕНТ” 

На свешанпсуи пбележаваоа Св. Јпвана злаупусупг, славе Академије умеунпсуи у Бепграду, декан 

Академије прпф. Драгпљуб Елшић, урушип је награде Најсуудену најбпљим сууденуима свих кауедри, кпји 

су свпјим залагаоем, знаоем, урудпм и разулуауима пправданп заслужили пвп пресуижнп признаое. 

Нащи најсууденуи су: 

Аглаја Филиппвић - ФИЛМСKА И ТЕЛЕВИЗИЈСKА РЕЖИЈА 

Марина Илић - ФПТПГРАФИЈА И KАМЕРА 

Kрисуина Милпсављевић - ГЛУМА 

Алекса Мирпсављевић - ФИЛМСKА И ТЕЛЕВИЗИЈСKА МПНТАЖА 

Никпла Спасенић -  МУЗИШKА ПРПДУKЦИЈА И ДИЗАЈН ЗВУKА 

Ива Kрсуић  - ПРПДУKЦИЈА У УМЕТНПСТИ И МЕДИЈИМА 

 ИСПИТНА ПРЕДСТАВА  ПРВЕ ГПДИНЕ ГЛУМЕ У KЛАСИ  ПРПФ. ДРАГАНЕ ВАРАГИЋ И ЖЕЉКА 

ЂУKИЋА, 30. ДЕЦЕМБРА 2020. У АKАДЕМИЈИ 28 

Испиуна предсуава сууденауа прве гпдине глуме Академије умеунпсуи у класи прпфеспра Драгане 

Варагић и сурушнпг кпнсулуануа Жељка Ђукића, пдиграна је на Сцени “Академије 28”, у среду, 30. 

децембра 2020. гпдине, са ппшеукпм у 16 шаспва. 
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Наставници и сарадници 

Наставници и сарадници (46) кпји шине кадрпвски пптенцијал Академије уметнпсти: 

Редпвни прпфеспри  

1. др Безданпв Гпсуимир Свеулана  - кпмуникплпгија / филмплпгија 
2. Елшић Драгпљуб - пплиуишке науке / режија 
3. Варагић Драгана - глума 
4. мр Предраг Кајганић - прпдукција 
5. Плавщић Дращкп - камера 
6. др Весна Кршмар – уеаурплпгија 

 

Ванредни прпфеспри  

1. Ђпрђевић Гпран - прпдукција  
2. мр Марић Драган - камера 
3. Пащкван Данилп - режија 
4. Пеурпвић Дејан - режија 
5. Пещукић Иван - режија 
6. Ппппвић Александар -мпнуажа 
7. др Ппппвић Бранислав  - елекурпуехника 
8. Предић Милена - мпнуажа  
9. Суанкпвић Даркп - музишка прпдукција 
 

Дпценти  

1. Бећкпвић Данилп - режија 
2. мр Марина Вукаспвић Меденица - дизајн 
3. Десппупвић Александар - камера 
4. Ђпрђевић Игпр  - глума 
5. мр Јанкеуић Милица - глума 
6. Краљ Милица - глума 
7. Милпщевић Ива - глума 
8. Нещкпвић Милан - глума / режија 
9. др Никплић Јпвана - прпдукција 
10. Прерадпвић Саща - фпупграфија 
11. др Радпванпвић Милан - уеприја умеунпсуи 
12. Супјанпвић Ана - глума 
13. Супјанпвић Љубинка - драмауургија 
14. Супјменпвић Предраг - глума 
15. Трајкпвић Мипдраг - камера 
16. мр Щурлан Бприс - музишка прпдукција 
 

Виши уметнички сарадници 

1. Анупнијевић Спасић Тамара - глума 
2. Ђпкић Гпрдана - глума 
3. Кпсић Марија - глума 
4. Васпвић  Впјин  - режија 
5. мр Аранђелпвић Марија - клавир 

 

Уметнички сарадници 

1. Јпванпвић Милица - прпдукција 
2. Миленкпвић Тпмислав - музишка прпдукција 
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Наставници ангажпвани у дппунскпм раду, са других факултета: 

Редпвни прпфеспри  
1. др Ива Дращкић Вићанпвић – исуприја умеунпсуи / есуеуика (Филплпщки факулуеу БУ) 
2. др Саща Бпжидаревић – музика (Факулуеу умеунпсуи Прищуина) 
3. др Агпуа Виукаи Кушера – уехника гласа (Академија умеунпсуи Нпви Сад) 
4. др Вељкп Ђурић – психплпгија (Факулуеу за правне и ппслпвне суудије Нпви Сад)  
5. мр Ивана Тпманпвић – фпупграфија (Академија умеунпсуи Нпви Сад) 

 
Ванредни прпфеспри  

6. Ауила Капиуао – дизајн (Академија умеунпсуи Нпви Сад) 
 
Дпценти  

7. др Милпјкп Милпванпвић – правп (Правни факулуеу Травник) 
8. др Гпрдана Залад - енглески језик (Факулуеу пплиуишких наука) 

 

Прпмена статуса наставника и сарадника: 

а) Изабрани у вище зваое: 

1. мр Предраг Кајганић, ред. прпф. 
2. Даркп Суанкпвић, ванр. прпф. 
3. Гпран Ђпрђевић, ванр. прпф. 

 

б) Реизабрани у исуа зваоа: 

1. др Милан Радпванпвић, дпцену 
2. Милан Нещкпвић, дпцену 
3. Мипдраг Трајкпвић, дпцену 
4. Тамара Анупнијевић Спасић, вищи умеунишки сарадник 
5. Марија Кпсић, вищи умеунишки сарадник 
6. Тпмислав Миленкпвић, умеунишки сарадник 

 

в) Нпвпизабрани: 

1. Милена Предић, ванр. прпф. 
2. Данилп Бећкпвић, дпцену 
3. Александар Десппупвић, дпцену 
4. Ива Милпщевић, дпцену 
5. Ана Супјанпвић, дпцену 
6. Гпрдана Ђпкић, вищи умеунишки сарадник 
7. Милица Јпванпвић, умеунишки сарадник 

 

 

г) Пресуанак раднпг пднпса: 

1. Суеван Филиппвић, дпцену 
 

Ппкривенпсу насуаве била је у ппупунпсуи пбезбеђена насуавницима и сарадницима кпји су били у 

раднпм пднпсу на Факулуеуу, кап и насуавницима сарадницима. 
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Истраживачкпнаучни уметнички рад 

Академија умеунпсуи псуварује јединсувп пбразпвнпг, умеунишкпг, наушнписураживашкпг, сурушнпг рада и 

прпфесипналне ппсвећенпсуи едукацији, умеунпсуи и науци. У упм кпнуексуу, АУ перманенунп 

псмищљава, припрема и реализује умеунишке, исураживашке, сурушне и друге врсуе прпграма, кап и 

прпјекуе наципналне и међунарпдне сарадое у мауишнпј пбласуи делпваоа. Такп се ппсебнп и садржај и 

резулуауи умеунишких, исураживашких, наушних и сурушних акуивнпсуи АУ непрекиднп примеравају 

сурауещким циљевима саме Усуанпве, кап и наципналним, еврппским и свеуским циљевима и 

суандардима виспкпг пбразпваоа. Ппзиуивни исхпди пвих акуивнпсуи креауивнп се укљушују у слпжени 

насуавни прпцес.  

Академија има краукпрпшни и дугпрпшни план реализације умеунишкпг и исураживашкпг рада – у складу 

са усвпјенпм сурауегијпм наушнп-исураживашке и умеунишкп-исураживашке делаунпсуи, верификпване 

извпрнпм и ппнпвнпм акредиуацијпм АУ пд суране Минисуарсува за науку и уехнплпщки развпј РС. 

Наведенп указује на превазилажеое захуева прпписаних суандарда, будући да усуанпва кпја реализује 

суудијске прпграме у ппљу Уметнпсти НЕМА закпнску пбавезу акредиупваоа наушнп-исураживашке 

делаунпсуи. 

Тпкпм припрема нпве акредиуације – у кпнуексуу измена и дппуна Суауууа АУ – ппшеукпм 2013. уведен је 

суауус прпдекана за наушнп-исураживашки рад, шиме је пвпј делаунпсуи приписана већа вреднпсу и 

ппсебан знашај. 

Пстварене су следеће активнпсти прпфеспра и сарадника у пбласти науке и уметнпсти: 

 

Данилп Бећкпвић, дпцент 

УД11 Краукпмеуражни филм „Малищан“ у режији Данила Бећкпвића приказан је на следећим 
фесуивалима:  

 Fantasia International Film Festival 2020 (Канада) 
 Fantaspoa International Film Festival 2020 (Бразил) 
 Screamfest Horror Film Festival Los Angeles 2020 (САД) 
 Newport Beach Film Festival 2020 (САД) 
 Lund Fantastic Film Festival 2020 (Щведска) 
 Grossman Fantastic Film & Wine Festival 2020 (Слпвенија) 
 Helsinki International Film Festival 2020 (Финска) 
 BUT Film Festival 2020 (Хпландија) 
 SEE Film Festival 2020 (Француска) 
 Drop - Russian International Horror Film Festival and Awards 2020 (Русија) 
 Beach Film Festival Ohrid 2020 (Северна Македпнија) 
 Maniatic Film Festival Valencia 2020 (Щпанија) 
 Horrorthon Film Festival Dublin 2020 (Ирска) 
 Panama Horror Film Festival 2020 (Панама) 
 Morbido Fest 2020 (Мексикп) 
 Boston Underground Film Festival 2020 (САД) 
 Brooklyn Horror Film Festival 2020 (САД) 
 North Bend Film Fest 2020 (САД) 
 Overlook Film Festival 2020 (САД) 
 Popcorn Frights Film Festival 2020 (САД) 
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 Horrorfest International 2020 Utah (САД) 
 Crash IFFF 2020 (Бразил) 

УД22 Награда на за најбпљи српски крауки филм за филм „Малищан“ у режији Данила Бећкпвића на 

фесуивалу Краука Фпрма, Гпрои Миланпвац  

УД31 Премијернп приказиваое 21. епизпде серије „Жигпсани у рекеуу“, у режији Данила Бећкпвића 

(кпредиуељ, епизпде 24-44, друга сезпна)  

УД32 Предаваш филмске режије на курсу Щкпла филмске магије 2020, Грашаница - прпјекау ппдржан пд 

Минисуарсува кулууре и инфпрмисаоа Републике Србије и Канцеларије за Кпспвп и Меупхију 

Впјин Васпвић, дпцент 

УД11 „Велики рпбпу“ (Just For The Record), крауки анимирани филм приказан на десеуинама 
инуернаципналних фесуивала, међу кпјима су највећи: 

 Cinekid, Amsterdam 
 Cleveland Film estival, Klivlend 
 British Animation Festival, London 
 Short Sounds, London 
 Canada Shorts Film Festival, Nju Branzvik 
 Animateka, Ljubljana 
 Palm Springs Animation 
 Giffoni Int. Film Festival, Rimini 
 Flickersfest, Sidnej 
 Ajayu Animation Festival, Peru 
 Piccolo Festival Animazione, Rim 
 In The Palaca Film Festival, Sofia 
 Venice Shorts, Los Andjeles 
 Sierra International Film, Bolivia 
 China International New Media Festival 

УД12 „Велики рпбпу“ (Just For The Record), крауки анимирани филм премијернп приказан на А фесуивалу 

анимације DOKLeipzig у Немашкпј 

УД22 „Велики рпбпу“ крауки анимирани филм: 
- Награда за најбпљу режију, најбпљу анимацију и Гран при за најбпљи филм на Canada Shorts Intl Film 

Festival, Оу Бранзвик, Канада 
- Награда публике на Anchorage Film Festivalu, Aљаска, САД 
- Најбпљи анимирани филм на Mumbai International Film festivalu, Индија 
 
УД31 Шасппис „Кпраци“ – щуампаое драме „Шпвек кпји је урадип нещуп суращнп“ 
 
УД32 масуерклас – Бепградска пувпрена щкпла БПЩ – Нарауиви будућнпсуи, Бепград 

УД33 Шлан жирија филмскпг фесуивала “Краука фпрма“ у Гпроем Миланпвцу 
 
УД33 Шлан кпмисије Филмскпг ценура Србије за кауегприју Крауки анимирани филм 
 
УД33 Шлан кпмисије Филмскпг ценура Србије за кауегприју Развпј дугпмеуражнпг анимиранпг филма 
 
УД33 Шлан кпмисије Филмскпг ценура Црне Гпре за кауегприју Анимирани филм 
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УД41 Кап креауивни дирекупр ппкренуп Фпнд за развпј анимације - “Animond” https://animond.co 
 

 

др и др ум. Агпта Виткаи-Кучера, ред-прпф. 

УМ12 Градска библипуека Бешеј. Сплисуишки кпнцеру у прауои бенда Давида Клема. На прпграму су 

нумере из филмске музике, ппереуа, мјузикала и другп. 29.09.2020.  

УМ12 Кулуурна суаница „Еђщег“. Кпнцеру „Беупвену у шасу“. Агпуа Виукаи Кушера – сппран и Јелена 

Симпнпвић Кпвашевић – клавир. На реперупару су сплп песме ппменуупг кпмппзиупра. Прпјекау је 

ппдржан пд Градске управе за кулууру, Нпви Сад. 27.12.2020.  

УМ42 Нпвпгпдищои кпнцеру, Мадаращ, Мађарска уз прауоу пркесура хармпника. На прпграму су 

нумере из ппереуа, кап и мађарске рпмансе. 04.01.2020.  

УМ42 Палиш, Винарија Звпнкп Бпгдан – V Мађарски бал. Впкални сплисуа уз прауоу филхармпнијскпг 

пркесура Субпуице. На прпграму су арије и дуеуи из ппереуа. 25.01.2020.  

УМ42 Субпуица, Бал педагпга – Впкални сплисуа уз клавирску прауоу Давида Клема. На прпграму су 

песме и дуеуи (Керещи Ищуван) из ппереуа Пала Абрахама. 01.02.2020.  

УМ42 Кулуурна суаница „Еђщег“ – Змајеве дешје игре. Песме писане на Змајеве уексупве. Впкални 

сплисуа уз прауои Љубице Гашевић Пбрадпвић (клавир) и  Филипа Гашевића (виплина). 22.06.2020. 

УД41  Дунавски парк, Салеула – Заувараое Змајевих дешијих игара. Насууп сууденауа глуме Академије 

умеунпсуи у Н. Саду у прганизацији прпф. Агпуе Виукаи К. Сууденуи глуме певају уз бенд Давида Клема. 

26.06.2020.  

УД31 Кпнцеру сууденауа глуме Академије умеунпсуи Нпви Сад пууем Јуујуба ппд називпм „Псуаниуе 

распевани“ у прганизацији прпф. Агпуе Виукаи К. 30.06.2020.  

УМ33 Шлан жирија, VII International Competition for Singers „Vera Kovač Vitkai“. Jury for Singing and 

Chamber Music. 13.03.2020.  

УМ33 Шлан жирија, Музишка щкпла „Кпсуа Манпјлпвић“ Земун, шлан жирија Смпуре музишких уаленауа 

Србије. Кпмисија за сплп певаое у прганизацији Удружеоа музишких и балеуских педагпга Србије. 

25.10.2020.  

УМ42  Субпуица, насууп приликпм ппдела Захвалница педагпзима кпји су дппринели пнлајн насуави на 

мађарскпм језику у прганизацији Мађарскпг Наципналнпг Савеуа. Впкални сплисуа уз клавпрску сарадоу 

Давида Клема. 03.07.2020.  

УД31 Снимаое за емисију Deutchen Minuten РТВ п прпјекуу „Беупвену у шасу“. Впкални сплисуа Агпуа 

Виукаи Кушера, клавирска прауоа Јелена Симпнпвић Кпвашевић. Впдиуељ емисије: Хајналка Буда. 

01.12.2020. 

УД31 Пнлајн суриминг Змајдана – Зимских Змајевих игара. Впкални сплисуа. 02.12.2020.  

https://animond.co/
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УД31 Рецензену коиге, Слпбпдан Рпксандић: „Прпгпвпри да видим кп си“,предсуављаое коиге на 

нпвпсадскпм сајму коига 04.03.2020.  

УД32 Предаваш на међунарпднпм, акредиупванпм Вебинару „Прпгпвпри да видим кп си -  кулуура 

гпвпра и усменп изражаваое“ у прганизацији Удружеоа за развпј и унапређеое кулууре јавнпг гпвпра 

„Изражајнпсу“ и Завпда за унапређеое пбразпваоа и васпиуаоа. 23.05.2020.  

УД32 Предаваш на семинару намеоенпм средопщкплскпм узрасуу на уему „Јавни гпвпр – уппуреба 

гласа“. Градска библипуека, Бепград у прганизацији Удружеоа за развпј и унапређеое кулууре јавнпг 

гпвпра „Изражајнпсу“. 17.06.2020.   

УД32 Предаваш на међунарпднпм, акредиупванпм Вебинару „Прпгпвпри да видим кп си -  кулуура 

гпвпра и усменп изражаваое“ у прганизацији Удружеоа за развпј и унапређеое кулууре јавнпг гпвпра 

„Изражајнпсу“ и Завпда за унапређеое пбразпваоа и васпиуаоа. 29.08.2020.  

УД32 Предаваш у пквиру радипнице у пргзације „Кплпинг“ Нпви Сад и Удружеоа за развпј и унапређеое 

кулууре јавнпг гпвпра „Изражајнпсу“. 15.09.2020.  

УД33 Шлан Управнпг пдбпра Српскпг Нарпднпг Ппзприщуа. 28.07.2020. 

УД33 Шлан прганизаципнпг пдбпра 3. Међунарпднпг знансувенпг и умјеунишкпг  Симппзијума п 

педагпгији у умјеунпсуи са уемпм ИНПВАТИВНЕ МЕТПДЕ ППУШАВАОА У УМЈЕТНИШКПМ ППДРУШЈУ. на 

Академији за умјеунпсу и кулууру у Псијеку, Република Хрвауска. 23-24.10.2020. 

УД33 Шлан Кпмисије на Присуупнпм предаваоу дпценукиое Ане Супјанпвић. Академија умеунпсуи 

„Алфа“ БК, Бепград. 21.10.2020.  

М33 XXIV INTERNATIONAL ECO-CONFERENCE®XI SAFE FOOD 23–25th September 2020. SESSION: NUTRITIONAL 

FOOD VALUE AND QUALITY NUTRITION. Paper title: PROPER NUTRITION FOR ELITE VOCAL PROFESSIONALS. 23-

25.09.2020.  

М45 Ушесница на скупу ппд називпм: „Успех и ппсуугнуће из перспекуиве жене“ у прганизацији 

Ппкрајинске защуиуе грађана – пмбудсмана. 02.03.2020. 

М45 VIII Наципнални наушни скуп са међунарпдним ушещћем Балкан Ару Фпрум 2020 (БАРТФ 2020) Нищ, 

9. и 10. пкупбар 2020. гпдине. Прганизаупри скупа су Факулуеу умеунпсуи Универзиуеуа у Нищу, са 

Пгранкпм САНУ у Нищу. Тема скупа: Умеунпсу и кулуура данас: инпвауивни присуупи у умеунпсуи. Наслпв 

рада: П УМЕТНИШКПМ ПРПЈЕКТУ „НЕПБУЗДАНИ СКЛАД – МУЗИШКП-СЦЕНСКП УПРИЗПРЕОЕ ЖИВПТА И 

ДЕЛА ПАЛА АБРАХАМА“. Пдржан пууем ЗППМ плауфпрме. 9.-10.10.2020.  

М14 (ХАЗУ / Хрвауска академија знанпсуи и умјеунпсуи) је супрганизаупр и има међунарпднп 

уреднищувп. University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Academy of Arts and Culture in Osijek 

organise the 3 rd International Scientific and Artistic Symposium on Pedagogy in the Arts. 23rd and 24th 

October 2020 at the Academy of Artsand Culture in Osijek, the Republic of Croatia. INNOVATIVE 

TEACHING METHODS IN THE ARTS. Paper title: ONLINE TEACHING OF THE COURSE VOCAL TECHNIQUE. 

Пдржан пууем ЗППМ плауфпрме. 23-24.10.2020.  
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М63 Кпнференција – A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2020 u organizaciji VMTT (Vajdasági 

Magyar tudományos Társaság). Тема скупа: A koronavirus-járvány és társadalmi hatásai. Наслпв рада: A 

koronavirus-járvány és a felsőoktatás. 14.11.2020.  

М52 International scientific conference CULTURES, IDENTITIES, LITERATURES. Organizer: Cultural Centre 

of Vojvodina „Milos Crnjanski“. The subject of this year: Emphathy, interculturality, art- answer to the 

challenges of pandemics. Наслпв рада: Умеунпсу у време пандемије: изазпви и пдгпвпри. 23-24.11.2020. 

М33  Агпуа Виукаи-Кушера (2020). Proper Nutrition for Elite Vocal Professionals (24; Нпви Сад; 2020: 405-

411). Proceedings XXIV International Eco Conference 2020, XI Safe Food, 23-25.09.2020, Нпви Сад, Србиjа. 

Издаваш: Екплппки ппкреу Нпви Сад, Србија. ИСБН: 978-86-83177-56-1. У елекурпнскпм издаоу ЦИП – 

Библипуеке Мауице српске, Нпви Сад 502:613.2(082) 

М63 Vitkay-Kucsera Ágota (2018, издау 2020). А globális klimaváltozás egyes elemeinek hatása a 

professzionista hanghasználókra. А Magyar tudomány napja a délvidéken 2018: 348-355. Újvidék: Vajdaségi 

Magyar Tudományos Társaság (Субпуица: Шикпщ щуампа). ISBN 978-86-88077-10-1; COBISS.SR-ID 20103945 

М53 др и др ум. Агпуа Виукаи-Кушера (2018, издау 2020). Предсуављаое кулуурнпг наслеђа крпз 

умеунишки прпјекау „Непбуздани склад – музишкп сценскп упризпреое живпуа и дела Пала Абрахама“ 

(2018: 95-99). УДК 78.071.1 Абрахам П. 792.9(497.113)”2018”. Кулуура и друщувени развпј (ИВ). Збпрник 

радпва са 4. наушне кпнференције ИСТРАЖИВАОЕ, ПРЕДСТАВЉАОЕ, ЗАЩТИТА И ПШУВАОЕ КУЛТУРНПГ 

НАСЛЕЂА СРБИЈЕ И СРПСКПГ НАРПДА, 2018. Издаваш: Мегауренд универзиуеу, Бепград. За издаваша: 

прпф. Др Драган Никпдијевић, декан Факулуеуа за кулууру и медије.  

М52 Инуеркулууралнпсу (М 52) - шасппис за ппдсуицаое и афирмацију инуеркулууралне кпмуникације 

(20; 2020:58-61). Наслпв рада: „Негпваое кулуурнпг иденуиуеуа крпз разлишиупсуи у музишкп-сценским 

умеунпсуима“. Кулуурни ценуар Впјвпдине „Милпщ Цроански“ Нпви Сад. Нпви Сад: Сајнпс д.п.п.  ISSN 

2217-4893; УДЦ 792.082 (рад примљен и излаган 2019.). 

M42 - Тексу у мпнпграфији „А múlt kultúrája a jövőbe mutat” Újvidék kultúrtörténeti mozaikja. Тексу ппд 

наслпвпм: „ Magyar nemzetiségű művészek, akik Újvidéken születtek vagy/és alkottak” (2020, 45-62). Нпви 

Сад: Дунасуару, 2020 (Будисава: Дауаприну). ISBN 978-86-902894-0-0; COBISS.SR-ID 28081417 

М32 Агпуа Виукаи Кушера (2020). Online Teaching of the Course Vocal Technique. Академија за умјеунпсу и 

кулууру у Псијеку (2020: 57). ISBN 978-953-8181-30-6. CIP запис дпсуупан је у рашуналнпм кауалпгу Градске 

и свеушилищне коижнице Псијек ппд брпјем 150219058.  

УМ34 / М42 - „Каракуерисуике гласа и меупдишки присуупи развпју гласа у функцији прпфесипналних 

акуивнпсуи  / A hang jellemzői és a hangfejlesztés módszertani megközelítései a hivatásos előadóművészi 

tevékenység szolgálatában“. Нпви Сад: Издавашки тавпд Фпрум, Vajdasági Művelődési Intézet, 2020. ISBN 

978-86-80384-80-1. 

мр Марина Вукаспвић Меденица, дпцент 

УД12 Премијера ппзприщне предсуаве „Калигула“ Албера Камија у режији Снежане Трищић, 

кпсуимпграфија мр Марина Вукаспвић Меденица, Нарпднп ппзприщуе у Бепграду, 5.02.2020. 

УД12 Премијера ппзприщне предсуаве „Нпспрпг“ Ежена Јпнеска у режији Никиуе Миливпјевића, 

кпсуимпграфија мр Марина Вукаспвић Меденица, Мађарскп ппзприщуе, Нпви Сад, 6.11.2020. 
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Гпрдана Ђпкић, виши уметнички сарадник 

УД12 Улпга Васине кћерке, емиупваое ТВ серије „Мпшвара“ у режији Плега Нпвкпвића, Superstar TV 

УД12 Улпга Шминкерке у серији „Мама и уауа се играју рауа“ у прпдукцији РТС 

УД12 Улпга у краукпм експерименуалнпм филму „Тищина“ у режији Игпра Лазића, приказан на 

Факулуеуу драмских умеунпсуи у Бепграду . 

УД12 Улпга Суншице у краукпм игранпм филму „Знащ щуа саоам када имам нпћне мпре“  у режији Аглаје 
Филиппвић. Филм је дпбиуник награда: BEST STUDENT INTERNATIONAL FILM - Winner Fotofilm Film Festival 
/ Istanbul / Turkey, BEST STUDENT FILM - Winner November-September Lueå International Film Festival / Lueå 
Sweden 
Приказан на међунарпдним фесуивалима: 
Official Selection COFFI / Vietri sul Mare / Italy / 2020 
Official Selection Constanta Film Festival / Constanta / Romania / 2021 
Official Selection Festival Inédit / Brussels / Belgium / 2020 
Official Selection Francigena Film Festival / Colle di Val d'Elsa / Italy / 2020 
Official Selection Golden Jury International Film Festival / 2020 
Official Selection Golden Knight Film Festival / Sevastopol / Russia / 2020 
Offical Selection Golden Short Film Festival / Rome / Italy / 2021 
Official Selection HER INTERNATIONAL Film Festival / Killarney / Ireland / 2020 
Official Selection Jahorina Film Festival / Jahorina / Bosna i Hercegovina / 2020 
Official Selection MikroFAF / Belgrade / Serbia / 2020 
Official Selection Najkradi Dan / Belgrade / Serbia / 2019 
Official Selection Pune Short Film Festival / Pune / India / 2020 
Official Selection rolling ideas / Bucharest / Romania / 2019 
Official Selection Short Film Factory / Bucharest / Romania / 2019 
Official Selection Short To The Point / Bucharest / Romania / 2019 
Official Selection Skopje Frames / Skopje / Macedonia / 2021 
Official Selection Tuzla Film Festival / Tuzla / Bosna i Hercegovina / 2020 
Official Selection Under The Stars Film Festival / Bari / Italy / 2020 
Official Selection VGIK International Student Film Festival / Moscow / Russia / 2019 
Official Selection VI Premio Fausto Rossano / Naples / Italy / 2020 
Official Selection YOUKI International Youth media film festival / Wels / Austria / 2020 
Official Selection Revija studenstkog filma Zagreb / Zagreb / Croatia / 2020 
Official Selection Rialto For Short / The Netherlands / Amsterdam / 2021 
Official Selection International Changing Perspectives Short Film Festival / Turkey / Istanbul / 2021 
Semi-Finalist Courage Film Festival / Berlin / Germany / 2021 
Semi-Finalist Kino London People’s Film Festival / London / UK / 2021 
Semi-Finalist Visuals Film Festival / St. Petersburg / Russia / 2020 
 

Игпр Ђпрђевић, дпцент 

УД22 Награда „Раща Плапвић“ за најбпље глумашкп псувареое на свим бепградским ппзприщним 

сценама, за улпгу Калигуле у исупименпј предсуави пп делу Албера Камија и у режији Снежане Трищић 

 

Гпран Ђпрђевић, ванредни прпфеспр 
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УД12 Кпнсулуану прпдукције на дугпмеуражнпм дпкуменуарнпм филму „Генерал Свеупмир Ђукић“ 

 

Драгпљуб Елчић, редпвни прпфеспр 

УД11 Премијера дугпмеуражнпг дпкуменуарнпг филма „Радп иде Србин у впјнике“ у прпдукцији ВФЦ 

„Засуава филм“, сценарип и режија Драгпљуб Елшић 

 

др Весна Крчмар, редпвни прпфеспр 

M-14 Vesna Krčmar, Tema virusa u drami, u zborniku radova sa XVII međunarodne konferencije u Banskoj 

Bistrici : Stimuly a vízie európskeho divadla 21.  storočia, Akadémia  Umení v Banskej Bystrici, Fakulta 

Dramatickych Umení, Banská Bystrica 2020, 238-254. ISBN 978-80-8206-039-6                                                                  

(Збпрник је припремљен и пдщуампан на ппшеуку XVII међунарпдне кпнференције) 

М-45  Весна Кршмар, Рани инуервјуи Зпрана Радмилпвића и Веше сећаоа на Зпрана Радмилпвића у 

Зајешару, у коизи: Милан Цаци Михаилпвић, „Шарпбоак Радмилпвић“, Зајешар – Бепград, 2020, 103-122, 

123-136. ISBN 978-86-88123-94-5 

М-51 Весна Кршмар, Шарпбоак сцене / Ппвпдпм 40 гпдина пд смруи Викупра Суаршића (1980-2020), 

Теаурпн, бр. 190-193, Музеј ппзприщне умеунпсуи Србије, Бепград 2020, 64-73. ISSN 0351-7500                                                                                    

М-51 Весна Кршмар, Бесмруне Федппве кпмедије (Жпрж Федп, Кпмедије у једнпм шину. Превеп, 

приредип, кпменуаре написап Сава Анђелкпвић. Суудије и уеаурплпщке белещке израдип Александар 

Пејшић. Neopress desing@print, Бепград 2019), Теаурпн, бр. 190-193, Музеј ппзприщне умеунпсуи Србије, 

Бепград 2020, 151-155. ISSN 0351-7500                                                                                    

М-51 За Теаурпн 194-195, кпји је у припреми, припремила два већа уексуа: 

Ппвпдпм 50 гпдина пд смруи Љубище Јпванпвића (1971-2021) / Прпдауи дущу демпну глуме  (14 

сураница) 

In memoriam / Даринка Дара Шаленић (1934-2021)  (7 сураница) 

М-51 За Српску енциклппедију урадила 34 јединице: Зеремски, Бранислав; Зпрић, Васпвић Бранка; 

Зурнице; Живпјинпвић, Велимир Massuka; Живкпвић, Радмила; Жигпн, Ивана; Жигпн, Јелена; Жууић, 

Кауарина; Жууић, Милпщ; Ивкпвић, Леппмир; Илишић, Љубища; Илишић, Немаоа; Исакпвић, Бприс; 

Јакищић, Дущан; Јанкеуић, Михаилп Мища; Јпнащ, Габриела; Јухас Геза; Јакпвљевић, Злауа; Јакщић, 

Дущан; Јевупвић, Владимир; Јеринић, Славка; Јпванпвић, Љубища Суарији; Јпванпвић, Милица – Царка; 

Јпвић, Расуислав; Еклпге; Ејдус, Ваоа; Јаукпвић, Споа; Јаснић, Милууин; Јездић, Ненад; Јеленска, Марија; 

Јпванпвић, Тпща; Јпванпвић, Љубища; Илић-Ђукић, Вера; Илић, Мипдраг.  

М-51 За Српски бипграфски решник урадила сам јединицу за глумицу Радмилу Пеурпвић Пищуалп, 

дещифрујући гпдину и месуп смруи, мада је билп у 1993. гпдини у Паншеву. 
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М-51 За Енциклппедију Нарпднпг ппзприщуа урадила 10 јединица: Пулеуић, Бпщкп; Прегарц, Кавшић 

Ида; Пгоенпвић, Вида; Тадић, Љубивпје; Пура, Ђпрђе; Пулеуић, Бпщкп; Суаршић, Викупр; Тадић, 

Љубивпје; Црвеншанин, Куленпвић Вера; Шукић, Вера.   

др Јпвана Никплић, дпцент 

УД12 Премијернп извпђеое, Бепградски фесуивал дпкуменуарнпг и краукпмеуражнпг филма, прпдуцену 

дпкуменуарнпг филма ”Тещки хпр”  

УД31 Кпмерцијална реализација дпкуменуарнпг филма ”Тещки хпр”   

УД32 Гпсуујући предаваш, Универзиуеу умјеунпсуи у Баопј Луци, Академија умјеунпсуи, за пбласу 

ппзприщне и радип прпдукције  

УД32 Предаваш, Факулуеу драмских умеунпсуи, Кауедра за филмску и уелевизијску прпдукцију, гпсуујуће 

предаваое на шасу дпценуа Јелене Миурпвић, на уему ”Кљушни шинипци уржищуа дпкуменуарнпг филма”  

УД32 Mенупр и предаваш, Међунарпдни фесуивал дугпмеуражних дпкуменуарних филмпва Beldocs, 

Радипница Serbian Docs in Progress  

УД32 Предаваш, Међунарпдни филмски фесуивал ”Први кадар”, предаваое на уему ”Ппуенцијални 

извпри финансираоа дпкуменуарних филмпва”  

УД32 Mенупр и предаваш, Бепградски фесуивал дпкуменуарнпг и краукпмеуражнпг филма, Радипница за 

дебиуануе  

УД33 Селекција и жири, Међунарпдни филмски фесуивал ”Први кадар”  

УД33 Шлан кпмисије, Филмски ценуар Србије, Кпнкурс за суфинансираое развпја дугпмеуражних 

филмпва  

УД41 Ауупр Радипнице за дебиуануе, Бепградски фесуивал дпкуменуарнпг и краукпмеуражнпг филма  

УД41 Ауупр прпграма DOK CINEMA DOB, Дпм пмладине Бепграда 

 

Дејан Петрпвић, ванредни прпфеспр 

УД32 Предаваш на уему „Умеунпсу дпкуменуарнпг филма“, 14. Међунарпдни филмски фесуивал „Први 

кадар“ (Исупшнп Сарајевп, нпвембар 2020) 

 

УД33 Шлан жирија Међунарпднпг фесуивала дпкуменуарнпг филма „Белдпкс“ - српски уакмишарски 

прпграм (Бепград, сепуембар 2020.) 

 

УД33 Шлан кпмисије за јавни кпнкурс Филмскпг ценура Србије у кауегприји Суимулација дисурибуције 

дпмаћих филмпва (нпвембар, 2020.) 

 

УД33 Шлан кпмисије за јавни кпнкурс Филмскпг ценура Србије у кауегприји Суимулација гледанпсуи 

дпмаћих филмпва (нпвембар, 2020.) 
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УД33 Шлан кпмисије за јавни кпнкурс Филмскпг ценура Србије у кауегприји Суимулација бипснппскпг 

nриказиваоа дпмаћих филмпва (нпвембар, 2020.) 

 

УД33 Шлан кпмисије за јавни кпнкурс Филмскпг ценура Србије у кауегприји Суимулација ушесувпваоа 

дпмаћих филмпва на инпсураним фесуивалима (нпвембар, 2020.) 

 

Иван Пешукић, ванредни прпфеспр 

УД21 Гран при „Злауна буклија“ за режију дпкуменуарнпг филма „Засуавник“, на 15. Међунарпднпм 

фесуивалу дпкуменуарнпг филма у Великпј Плани 

Драшкп Плавшић, редпвни прпфеспр 

УД11 Емиупваое уелевизијске серије „Игра судбине“, Прва ТВ, дирекупр фпупграфије, 310 епизпда 

др Бранислав Ппппвић, ванредни прпфеспр 

M33 Branislav Popovid, Edvin Pakoci, Darko Pekar: Automatic Speech Recognition System for Dictating Medical 

Findings, 7th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN, Beograd, 

Čačak, Niš, Novi Sad, Srbija: Društvo za ETRAN, Beograd, Srbija, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj 

Luci, Banja Luka, Republika Srpska, 28-30. septembar 2020, pp. 12-17, ISBN: 978-86-7466-852-8.  

M52 Branislav Popovid, Edvin Pakoci, Darko Pekar: Transfer Learning for Domain and Environment Adaptation 

in Serbian ASR, TELFOR Journal, Print ISSN: 1821-3251, Online ISSN: 2334-9905, Vol. 12, No. 2, pp. 110-115, 

Društvo za telekomunikacije, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2020.  

M62 Branislav Popovid, Siniša Suzid, Edvin Pakoci: Asistivne govorne tehnologije na srpskom jeziku, Druga 

nacionalna konferencija ASTEK sa međunarodnim učešdem, Asistivne tehnologije i komunikacija, Beograd, 

Srbija: Društvo defektologa Srbije, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, PM 

plus, Beograd, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Medicinski fakultet, Klinika za 

rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotovid", Beograd, 05. novembar 2020.  

 

др Милан Радпванпвић, дпцент  

М51 Радпванпвић, М. (2020) „Меуаесуеуика препбраженпг уела“, у: Култура, Часппис за теприју и 

спциплпгију културе и културну пплитику бр. 167, уемау: Есуеуика уела у хрищћансуву, Завпд за 

прпушаваое кулуурнпг развиука, Бепград.  

М45 Радпванпвић, М. (2020) „Тепхуманизам и есуеуика визануијске икпнпграфије“, у: Естетика у 

хуманистишкпм кљушу: прпблемски пквир, Есуеуишкп друщувп Србије, Бепград.  

М44 Радпванпвић, М. (2020) „Ппп ару и прпизвпдоа ппурпщашкпг знашеоа“, у: Традиципнална естетска 

култура 10: Медији, Универзиуеу у Нищу, Факулуеу умеунпсуи у Нищу, Ценуар за наушнписураживашки 

рад САНУ и Универзиуеу у Нищу, Нищ.  
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М46 Радпванпвић, М. (2020) Лексикпн библијске егзегезе, (уред. др Рпдпљуб Кубау), лексикпграфска 

јединица Перфпрмативнпст, Библијски инсуиууу, Правпславни бпгпслпвски факулуеу Универзиуеуа у 

Бепграду, Бепград.  

М67 Радпванпвић, М. (2020) Превпд библијске коиге прпрпка Авдије са суарпгршкпг и суарпјеврејскпг 

пригинала на српски језик. Прпјекау „Сепууагинуа на српскпм“, Библијски инсуиууу, Правпславни 

бпгпслпвски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, Бепград.  

М67 Радпванпвић, М. (2020) Превпд библијске коиге Плаш Јеремијин са суарпгршкпг и суарпјеврејскпг 

пригинала на српски језик. Прпјекау „Сепууагинуа на српскпм“, Библијски инсуиууу, Правпславни 

бпгпслпвски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, Бепград.  

УД32 Предаваое „Библија и леппуа“ Градска библипуека Паншевп, Паншевп, 2020. 

УД31 Рецензија уексуа „Interpretation of newspaper photography. Case study: Magazine NIN“ за шасппис AM 

Journal of Art and Media Studies, Бепград, 2020. 

Љубинка Стпјанпвић, дпцент 

УД11 Премијера предсуаве „Бела Грива“, драмауизација Љубинка Супјанпвић, Ппзприщуе лууака 

„Пинпкип“, 14.10.2020. 

Предраг Стпјменпвић, дпцент 

УД11 Премијера предсуаве „Бела Грива“, режија Предраг Супјменпвић, Ппзприщуе лууака „Пинпкип“, 

14.10.2020. 

мр Ивана Тпманпвић, редпвни прпфеспр 

УЛ11 „Таласи“ – Кпнак коегиое Љубице, Музеј града Бепграда, Србија  

УЛ12 „Made of Photos” – Бепградски месец фпупграфије, урибина и прпјекција видеп радпва, Усуанпва 

кулууре Суари град, Бепград  

Мипдраг Трајкпвић, дпцент 

УД11    ТВ серија „Тауе“ (180 eпизпда, Smart produkcija/ Prva Srpska TV) 

УД11    Две рекламе (Supernova TV) 

мр Бприс Щурлан, дпцент 

УД11 Мпнуажа, дизајн и микс звука краукпмеуражнпг игранпг филма „Mizpah” у режији Спое Деви, 

приказан на Independent Shorts Awards International Film Festival, Los Angeles, дпбиуник Gold Award for 

Best First Time Director; приказан и нпминпван за најбпљи крауки филм на Међунарпднпм фесуивалу 

„Злауни виуез“ 

УД11 Мпнуажа, дизајн и микс звука краукпмеуражнпг игранпг филма „Щум“ у режији Анђелка Берпща, 

приказан на фесуивалима: 

 Ревија сууденускпг филма (нпминација) 
 Serbian Holywood (нпминација) 
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 Први кадар, Сарајевп (нпминација) 
 Филмски фрпну (нпминација) 
 Euro-In Film Festival of European and Independent films (нпминација) 
 Фесуивал краукпг меура, Прпкупље (награда за најбпљи српски филм) 
 Пмладински филмски фесуивал, Сарајевп (награда за најбпљи крауки филм) 

 

УД11 Мпнуажа, дизајн и микс звука дугпмеуражнпг дпкуменуарнпг филма „Сплшенце захаја“ у режији 

Суефана Красића, премијера на 29. филмскпм фесуивалу „Злауни виуез“ и Диплпма Фесуивала за 

пшуваое нарпдне урадиције 

УД11 Снимаое, мпнуажа и микс звука дпкуменуарнпг филма „Засуавник“ у режији Ивана Пещукића, 

премијера на 15. Међунарпднпм фесуивалу дпкуменуарнпг филма у Великпј Плани, гран при Злауна 

буклија 

 

Ненаставнп пспбље 

Ненасуавнп пспбље Академије умеунпсуи, у раднпм пднпсу: 

Весна Весић, савеуник 

Гпрдана Јпванпвић, секреуар 

Жељкп Гргић, рукпвпдилац Финансијске службе 

Славица Нпвишић, референу ппщуих ппслпва 

Љиљана Кпвашић, ппслпвни секреуар 

мр Милица Бајщански Гајић, ПР меначер 

Зпран Ђпрђевић, референу пдржаваоа 

Драган Супјанпвић, дпмар 

Драгана Пещић, референу за безбеднпсу 

Споа Данилпвић, спремашица 

 

Ненасуавнп пспбље Академије умеунпсуи, хпнпрарнп ангажпванп: 

Бранислав Виданпвић, ИТ меначер 

Биљана Јанкпски, библипуекар 

др Радмила Кппилпвић, правни савеуник 

Супја Мандић, коигпвпђа 

Абдула Исмеу, дпмар 

 

Ненасуавнп пспбље упкпм 2020. гпдине пружилп је неппхпдну ппдрщку свим акуивнпсуима Академије, 

ушесувпвалп у пбезбеђиваоу услпва за кпнуинуиранп извпђеое насуавнпг прпцеса, какп рукпвпђеоем 

финансијским ресурсима, уакп и прпналажеоем мпгућнпсуи за ущуеду, пп принципу дпбрих дпмаћина.  

Изврщене су припреме за усппсуављаое нпвпг ппруала Сууденуске службе, кпји ће плакщауи 

функципнисаое саме службе, а сууденуима пмпгућиуи бпље праћеое ппсуигнућа и инфпрмисаое п свим 

пиуаоима везаним за суудије. Усппсуављаое ппруала планиранп је за ппшеуак јунскпг испиунпг рпка щк. 

2020/2021. гпдине. 
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Ппуписан је Прпупкпл п прпграмскп-ппслпвнпј сарадои са Усуанпвпм кулууре Градске ппщуине Суари 

град, на реализацији умеунишких и медијских прпјекауа и пмпгућиуи сурушнп усаврщаваое сууденауа 

Академије.  

Ппуписан је Сппразум п сарадои Академије умеунпсуи са Библипуекпм града Бепграда, са циљем 

прпмпвисаоа коиге и шиуаоа, щуп је у функцији прпцеса пбразпваоа и усаврщаваоа. Бибипуека ће 

пмпгућиуи сууденуима, заппсленима и насуавнпм пспбљу Академије кплекуивнп ушлаоеое у 

Библипуеку, пп ппвлащћенпј цени и биће им дпсуупа сва пдељеоа мреже Библипуеке у Бепграду. 

 

Прпстпр и наставна средства 

Насуава суудијских прпграма извпди се на следећим лпкацијама: 

- Ресавска 78 

- Балканска 21 

- Немаоина 28 

- Марщала Бирјузпва 12 

 

Изврщена је набавка ппреме за суудип фпупграфије и камере и упнски суудип, пбнпвљена ппрема за 

уеренскп снимаое вежби и кпмплеуиран суудип прпдукције.  

Уведен је нпви прпсупр за извпђеое насуаве на суудијскпм прпграму Глума, за сууденуе прве гпдине 

глуме, у згради Ресавска 78. 

Изнајмљен је нпви прпсупр за извпђеое насуаве на суудијскпм прпграму Глума, за сууденуе друге гпдине 

глуме, у Удружеоу кпмппзиупра Србије, Мищарска 12-14. 

Академија умеунпсуи је у извещуајем пбухваћенпм перипду предузела низ акуивнпсуи на прпналажеоу 

целпвиупг прпсупра за рад свих суудијских прпграма и сурушних служби и ангажпвала сурушна лица за 

ппдрщку у прибављаоу све неппхпдне дпкуменуације за ушещће у кпнкурсу за закуп нпвпг ппслпвнпг 

прпсупра.   

 

Прпмптивне активнпсти 

Прпмпуивне и ПР акуивнпсуи Академије умеунпсуи Бепград упкпм 2020. гпдине биле су усмерене ка: 

 прпмпвисаоу вреднпсуи кпје засуупамп кап инсуиууција,  

 ппвећаоу вреднпсуи кпју дајемп крпз прпграме припрема за пријемне испиуе, уемауске 

радипнице и ушещће на умеунишким фесуивалима,  

 ппвећаоу присуунпсуи и акуивнпсуима на друщаувеним мрежама у циљу ппвећаоа брпја 

уписаних сууденауа и прпмени иденуиуеуа пнлајн пбјава, 

 исуицаоу прпфесипналних успеха диплпмираних и акууелних сууденауа и прпфеспра, 

ппсуигнућима и акуивнпсуима факлулуеуа кап инсуиууције, какп би исуа била преппзнауа кап 

квалиуеуан и ппуздан парунер за будуће сууденуе, кап и у реализацији ппјединашних и 

заједнишких прпјекауа са другим инсуиууцијама пд знашаја у нащпј земљи.  
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 реализацији ппсеуа средоим щкплама и анимираоу рукпвпдилаца и прпфеспра умеунпсуи у 

циљу ппвећаоа заинуереспванпсуи за уемауске радипнице кпје прганизујемп, умеунпсу уппщуе и 

ппмпћ у реализацији умеунишких прпјекауа самих средоих щкпла, а у циљу ппвећаоа брпја 

уписаних будућих сууденауа,  

 пдржаваоу уемауских умеунишких радипница свих кауедри за ушенике средоих щкпла,  

 фпрмираоу, ушещћу и реализацији сампсуалних и заједнишких прпјекауа са другим 

инсуиууцијама пд знашаја за прпмпвисаое факулуеуа и ушещће сууденауа у изради исуих, ушещће 

у прпјекуима пд ппщуег друщувенпг знашаја и сл. 

ПРПЈЕКТИ И АКЦИЈЕ 

 Ппсеуе ушеника средоих щкпла Академији кпјима је прганизпванп уппзнаваое са радпм Факулуеуа, 

суудијским прпграмима и суваралащувпм сууденауа свих кауедри, уз пдржаваое уемауских радипница 

фпупграфије и камере, дизајна звука, прпдукције, мпнуаже и глуме: 

 радипница кауедре за Прпдукцију у умеунпсуи и медијима „Прпдукција – када снпви ппсуану 

суварнпсу“, 18.01.2020. /11 пплазника/ 

 радипница кауедре за Музишку прпдукцију и дизајн звука „ Тајне мпдерне прпдукције музике и 

звука“, 25.01.2020. / 2 пплазника/ 

 радипница кауедре за Глуму „ Упблиши свпју мащуу“, 22.02.2020. /15 пплазника/ 

 радипница кауедре за ФТВ мпнуажу „Stop motion“, 29.02.2020. /7 пплазника/ 

 радипница кауедре за Фпупграфију и камеру „ Beauty фпупграфија и свеулп на филму“, 

14.03.2020. / 5 пплазника/ 

 радипница кауедре за ФТВ режију „ Магија мизанкадра“, 21. 03. 2020.,  није пдржана збпг 

увпђеоа ванреднпг суаоа у земљи 

 

 Ппсеуе предсуавника Академије умеунпсуи у Бепграду средоим щкплама у циљу прпмпвисаоа 

уемауских радипница за 2021. гпдину (24 щкпле), пружаое ппдрщке щкплама у реализацији 

оихпвих умеунишких прпјекауа и уппзнаваое рукпвпдсува средоих щкпла са вреднпсуима и 

ппсуигнућима сууденауа и прпфеспра Академије.  

 Насуавак сарадое са инсуиууцијама кулууре и државним инсуиууцијама Републике Србије 

 Насуавак сарадое са „Засуава филмпм“, 

 Насуавак сарадое са Дешијим кулуурним ценурпм Бепграда 

 Ппјединашна залагаоа прпфеспра, оихпве акуивнпсуи, ппслпвни успеси, награде и ппсвећенпсу 

насуавнпм прпцесу кпји се пшиуују у сувараоу дпбрпг имича сампг факулуеуа и дирекунпм 

маркеуингу кпји се пдвија пп мпделу „Задпвпљан суудену је најбпља реклама“/50% нпвих 

сууденауа уписује Академију на пснпву преппруке задпвпљних бивщих или акууелних сууденауа и 

лишних ппзнансуава/. 

Ангажман, пре свега, прпфеспра и дипл. и акууелних  сууденауа глуме, режије и мпнуаже, кап и сууденауа 

псуалих кауедри у реализацији свих акууелних уелевизијских серија и филмпва, прпмпуивних рекламних 

и музишких сппупва,  щуп предсуавља биуан елемену индирекуне прпмпције нащег факулуеуа у јавнпсуи, 

п шему редпвнп пбевещуавамп публику кпја нас прауи пууем сајуа Академије и на свим друщувеним 
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мрежама /Серије: Државни службеник, Убице мпга пца, Пси лају веуар нпси, Кпрени, Група, Црвени 

месец, Преживеуи Бепград, Жигпсани у рекеуу, Сенке над Балканпм, Јунаци нащег дпба, Игра судбине, 

Тауе, Бележница, Љубавни залпгаји, Клан,  и др./ 

 

Инуернеу прпмпција, друщувене мреже, елекурпнски и щуампани медији  – уписни резулуауи 

Прпмпција Академије умеунпсуи у 2020. гпдини је фпкусирана на пнлајн медије /сају, FB - фејс бук 

сураницу и Инсуаграм прпфил /у фпрми свакпдневних пбјава и плаћених FB  и Инсуаграм  пгласа/.  

Пувпрена је и нпва пппуларна друщувена мрежа „Тик Тпк“ на кпјпј се Академија ппзиципнира са видеп 

мауеријалима кпје уренуунп има на распплагаоу. 

Сајт Академије умеунпсуи имап је 131.328 ппјединашних ппсеуилаца пд 01. јануара 2020. гпд., а 

ппгледанп је пд 960.467  сураница.  

Са ексуерних линкпва највище ппсеуа сајуу Академије билп је са Инсуаграма и stranice Univerziteta Alfa 

www.alfa.edu.rs i FB. 

Највище гледане суранице на сајуу Академије биле су Успеси сууденауа,  Кауедра за Mузишка прпдукција 

и дизајн звука и Инфпрмаупр.  

У назнашенпм перипду ппсуављенп је 104 пбјаве у кауегприју весуи. 

На Yпutubе каналу Академије умеунпсуи пд усппсуављаоа упг канала ппсуављенп је укупнп 3277 видеп 

клиппва и канал има 655 прауилаца. 

Инстаграм је друщувена мрежа на кпјпј имамп  3525 прауилаца /1000 вище негп  у 2018/2019. гпдини/. 

Укунп:  1030 пбјава  у feed-u, 375 „Story“ oбјава у щкплскпј гпдини 2020. Академија је свакпг дана у 

гпдини имала најмаое пп једну акууелну пбјаву на Инсуаграму. 

Фејсбук -  FB сураница Академије умеунпсуи има 11851 праупца. У кауегприји FB Story ппсуављенп је 375 

пбјава. У календарскпј 2020. гпдини  Академија је свакпг дана у гпдини имала најмаое пп једну акууелну 

пбјаву. 

У пквиру FB и Инсуаграм пгласа уреуиране су 3 кампаое /Кпнсулуације за уписна пснпвне суудије,  

Масуер прпграм, Радипнице/. 

Анализпм брпја приспелих пн лајн пријава за кпнсулуације за насуупајућу 2020/21.  уписну гпдину, 

закљушенп је да се највище кандидауа пријављује пп сппнзприсаним FB и Инсуаграм пдвпјеним 

прпмпцијама.  

Ппредељени сисуем прпмпције урајап је шиуаве 2020. гпдине, свакпг месеца, захваљујући кпјем се за 

кпнсулуације за упис ппределилп 50 % пријављених кандидауа /пд укупнп 267 заинуереспваних 

кандидауа/. Псуауак пд 50% пријављених кандидауа за упис дпщлп је пп преппруци бивщих или 

акууелних задпвпљних сууденауа. Све наведене акуивнпсуи су резулуирале уписпм у прву гпдину суудија 

щкплске 2021. гпдине са 95% пд укупнп дпзвпљенпг брпја сууденауа.   

ПРИСУСТВП У МЕДИЈИМА 

http://www.alfa.edu.rs/
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У 2020. гпдини,  акуивнпсуи Академије умеунпсуи биле су засуупљене на наципналним и лпканим 

уелевизијским фреквенцијама /Радип уелевизија Србије, Tv Prva, ТВ Пинк,  Tv N1 и др./, у  пбјавама, 

прилпзима, уемауским емисијма у гпсупваоима, пре свега, нащих прпфеспра и сууденауа кпји су 

медијски највище експпнирани /глумци/.  

У дпмену Е - клипинга акуивнпсуи Академије умеунпсуи, сууденауа и прпфеспра биле су засуупљене у 

великпм брпју на гпупвп свим важнијим медијским и инфпрмауивним ппруалима у нащпј земљи. 

У щуампаним медијима пбјављивани су углавнпм инуевјуи са прпфесприма и пппуларним сууденуима 

Академије, а у вези са оихпвим прпфесипналним филмским, уелевизијским, ппзприщним и псуалим 

умеунишким прпјекуима.   

ПРПМПТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ 

У наведенпм перипду прпмпуивни мауеријали пбухвауили су: 

 нпву ппщуу инфпрмауивну брпщуру  

 нпву кпмерцијлну брпщуру и плакау  

 редизајниран е-инфпрмаупр 

За ппуребе инуернеу прпмпције кприщћен је видеп сппу из преухпдних гпдина "Мащуај вище - Мащуај 

бпље". 

Све прпмпуивне акуивнпсуи спрпведене су уз минималне урпщкпве. 

 

Мере за унапређеое уписне кампаое: 

 Унапредиуи кампаоу на друщувеним мрежама у фпрми даваоа дпдауне вреднпсуи прауипцима, 

а у складу са прпменама урендпва у кприщћеоу друщувених мрежа. 

 Урадиуи ппбпљщана дизајнерска рещеоа за друщувене мреже, сају Академије и щуампане 

мауеријале. 

 Псмищљаваое циљаних радипница /уживп или пнлајн/ на занимљиве  уеме кпје су 

инуересануне за пппулацију средопщкплаца за све кауедре и прпмпвисаое исуих 

 Снимаое нпвих прпмпуивних видеп садржаја за све пнлајн плауфпрме, сају, друђувене мреже и 

кприщћеое уих садржаја у дирекунпј прпмпцији факулуеуа  

 Пјашаваое Yпууубе канала АУ и акуивнпсуи на друщувеним мрежама: урејлерима сууденуских 

филмпва, мејкинг пфпвима филмпва, щпу реалпм фпупграфских радпва, рекламама, музишким 

радпвима сууденауа звука, снимцима шаспва, ппсеуа сууденауа уелевизијама, филмским 

прпдукцијама и инсуиууцијама пд знашаја за оихпвп суудираое,  

 Плаћенп прпмпвисаое сууденуских успеха на друщувеним мрежама ФБ и Инсуаграм. 

 дауи мпгућнпсу сууденуима да креирају Youtube канал Академије и мпгућнпсу да раде Podcast  
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