
Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ПРОДУКЦИЈА У КУЛТУРИ 1 

Наставник/наставници: др Јована Николић / Милица Јовановић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања из области организовања производње пројеката у култури и из економике културе. 

Исход предмета  

Оспособљеност за самостално организовање процеса производње уметничког дела или пројекта у култури, унутар 

институције културе или независно; процеса дифузије културе; као и управљање менаџментом „производа”, у смислу 

организовања анимационих и едукативних активности у институцији током одржавања програма. Фамилијаризованост са 

различитим облицима пројеката у култури, њиховим карактеристикама и специфичностима организације. 

Припремљеност за самостално осмишљавање буџета и финасијског плана – како за основне, тако и за сложене 

масмедијске облике пројеката у култури. Спремност за припрему и реализацијуу плана маркетинга пројекта у култури; и 

самостално представљање доносиоцима одлука, у циљу постизања договора о финансирању тих пројеката, и продаје 

путем тржишта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Циљеви и задаци културног и уметничког менаџмента; културне потребе – појам и врсте, услови за развој и препреке; 

основне заједничке карактеристике пројеката у култури; фазе организовања пројекта у култури; структура захтева за 

дотацију; облици пројеката у култури; типови изложби и специфичности рада на реализацији изложбе; облици представа 

– драмске, музичке и плесне; врсте и карактеристике догађаја; облици и карактеристике трибина; карактеристике и 

класификација манифестација – у традиционалним и савременим друштвима; фестивали – фазе организације, економија, 

тражња за фестивалима, понуда фесивала; веза сајмова књига и издаваштва, значај, историјат, популарни сајмови књига 

у свету; културне акције – карактеристике и циљеви, основни организациони предуслови успеха културне акције, 

примери успешних међународних културних акција; садржај и суштина анимационе делатности, фазе, облици и ланац 

анимације, као и врсте анимационих пројеката; специфичности стваралачких радионица као анимационих пројеката, и 

врсте и модели стваралачких радионица. 

Економика културе као научна дисплина – карактеристике; тржишни, буџетски и мешовити типови финасирања културе; 

тржишно суфицитарне делатности – издаваштво, кинематографија, музичка продукција, мода и дизајн; тржишно 

дефицитарне делатности – архиви, музеји, заводи за заштиту споменика културе; начини суфинасирања културних 

делатности у Европи и у САД; карактеристике индустрије културе и класификације; корелација појмова културне и 

креативне индустрије; суфинасирање аудиовизуелних садржаја; издаваштво као област креативне индустрије; облици 

спонзорства и донаторства, модели спонзорста, спонзорско писмо; потенцијални финансијски извори – телевизије, јавни 

и приватни фондови – национални и регионални, приватне инвестиције, подстицаји – порески кредити или олакшице, 

трампа, crowdfunding, платформе, одрицање од хонорара, помоћна права итд.; трошкови развоја, продукције, 

постпродукције и дистрибуције; трошкови хонорара и права, материјални трошкови, путни трошкови, општи трошкови; 

директни и индиректни трошкови, непредвиђени трошкови, producer fee, overheads; пораћај новца; маркетинг у култури – 

сегментција тршишта, маркетинг микс, маркетинг културно-уметничких пројеката – фазе рада, циљеви, евалуација; 

структура презентације (беседе), препоруке за добру и контролисану беседу. 

Практична настава  

Пракса у области организације градских манифестација (нпр. укључивање у организацију програма Ауторског филма 

или Џез фестивала). Посета пичингу или маркету на неком од фестивала у земљи – FEST FORWARD, Belgrade March 

Debute Workshop, или BeldocsPro. 

Литература  
1. Адижес, И. (2002) Менаџмент за културу. Адижес институт. Нови Сад.  

2. Дигл, K. (1999) Maркетинг у уметности. Clio. Београд. 

3. Драгићевић Шешић, М. (1992) Уметност и алтернатива. Институт за позориште, филм, радио и 

телевизију. Факултет драмских уметности. Београд.  

4. Драгићевић Шешић, М. / Стојковић, Б. (2011) Култура: менаџмент, анимација, маркетинг. Clio. 

Београд. 

5. Маслов, А. (1982) Мотивација и личност. Нолит. Београд.  

6. Рот, П. (1999) Спонзорисање културе. Clio. Београд. 

7. Хартли, Џ. (2007) Креативне индустрије. Clio. Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања, практична настава, колоквијуми. Радна посета културном догађају у складу са тематским 

јединицама. Радна посета пичингу за аудио-визуелне пројекте. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 50 

практична настава 15   

колоквијум-и 30   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програми: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА 1  

Наставник: др Вук Милетић / Милица Јовановић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Стицање неопходних знања за рад у оквиру сценске извођачке уметности. Упознавање са 

елементима позоришта и позоришне уметности, као и основама организације у позоришту. 

Развијање самосталности у осмишљавању и реализацији позоришног и сценског пројекта. 

Разматрање феномена позоришне делатности путем осмишљеног истраживања и 

креативном анализом. 

Исход предмета:  

Стручна оспособљеност за успешно деловање у оквиру сценских извођачких уметности, 

путем провере вештине и предузетништва у практичној позоришној и сценској уметности. 

Овладаност основама позоришне организације и лидерства.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Критичко и аналитичко разматрање феномена позоришта – настанак, развој, рад у 

савременим условима, утицај на друштвену средину. Креативна анализа позоришне 

делатности, као и структуре организације и деловања.  

Практична настава: 

Обавезна организована посета и обилазак позоришта као иституције и упознавање са 

сегментима (позоришни улаз, холови за публику, гледалиште, сцена, простори иза сцене, 

радионице,...). Обавезна организована посета једној позоришној представи и упознавање са 

њеним елементима и садржајима –  семинарски рад о тој теми. 

Литература 

1. Драговић, Г. (2008) Лексикон опера. Универзитет уметности. Београд.  

2. Здравковић, М. (2016) скрипта: Позоришна продукција. Академија уметности. 

Београд. 

3. Здравковић, М. (2013) Позоришни речник. Завод за уџбенике. Београд. 

4. Харвуд, Р. (1998) Историја позоришта. Clio. Београд.  

5. Џералд, А. (2001) Оксфордска историја музике. Clio. Београд. 

Број часова  активне наставе        Теоријска настава:  30                                        Практична настава: 

60 

Методе извођења наставе:  

Предавања, вежбе и креативне радионице, колоквијуми и семинарски радови, практичан 

рад у институцијама сценске уметности. Учешће у реализацији заједничких студентских 

пројеката. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 усмени испит 40 

практична настава 10   

колоквијум 10   

семинарски радови 10   

заједнички студентски 

пројекти 
10   



 

Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ФИЛМСКА ПРОДУКЦИЈА 1 

Наставник/наставници: Горан Ђорђевић  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са основним појмовима продукције, предисторијом кинематографије, техничким 

предусловима за настанак филма, делатношћу пионира кинематографије у Европи и САД, развојем 

продукционих односа, значајним техничко-технолошким иновацијама и њиховим утицајем на промене у 

кинематографији, организацијом рада великих студија у Холивуду. 

Исход предмета  

Усвојена знања и разумевања о области кинематографије, предусловима за настанак филма, развоју 

продукционих односа, односу филма и других медија, формирању и начину организације и рада великих 

филмских система као услова за даље изучавање продукције.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у област кинематографије и развој филмске продукције; филм као уметност, као масовна забава и као 

индустрија; однос филма и других медија; значајне техничко-технолошке иновације и њихов утицај на 

промене у кинематографији; формирање и начин oрганизације и рада великих филмских система. 

Практична настава  

Упознавање са радом филмске екипе на снимању филма. 

Литература  

1. Dixon, W.W & Foster, G.A. (2013) A Short History of Film (Second Edition). Rutgers University Press. 

New Brunswick / New Jersey. 

2. Јовановић, С. (2005) Основи филмске продукције. ФДУ. Београд. 

3. Light Honthaner, E. (2012) The Complete Film Production Handbook. Taylor & Francis. Abingdon.  

4. Лексикон филмских и телевизијских појмова (2003) Универзитет уметности. Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања са практичним примерима, радна посета снимању игране структуре, писани рад, вежбе. 

Учешће у реализацији заједничких студентских пројеката. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

заједнички студентски пројекти 20   

писани радови 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ТВ ПРОДУКЦИЈА 1 

Наставник/наставници: мр Предраг Кајганић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Спознати ТВ као медиј кроз анализу телевизије као медијског феномена и кроз програмске 

функције телевизије; критеријуме по којима се дефинишу ТВ жанрови, уз анализу и 

утврђивање основних елемената сваког жанра посебно; дефинисати критеријуме за одређивање 

типова ТВ станица и обавити компаративну анализу. 

Исход предмета  

Стечена знања о кључним особинама и програмским функцијама ТВ; о основним елементима 

ТВ жанрова и типовима ТВ станица. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

ТВ као медијски феномен; кључне особине ТВ; заједничка својства ТВ са штампом, филмом, 

радијом – стварање мозаичке културе; анализа и утврђивање чињеница које индицирају и 

оспоравају моћ ТВ; утицај ТВ реклама; програмске функције ТВ. ТВ жанр – сапунске опере, 

теленовеле, ситком, квиз, тематске серије, вести, документарни ТВ филм, ријалити шоу, ТВ 

драма, ТВ филм, ток шоу; типизација ТВ станица – јавни сервис, комерцијална ТВ, сателитска 

ТВ, кабловска ТВ, КДС, интерактивна ТВ, ХДТВ; програмирање ТВ шеме, истраживање ТВ 

гледаности. 

Практична настава  

Радна посета ТВ станицама у складу са тематским јединицама/програмским садржајима. 

Литература  

1. Бал Ф. (1997) Моћ медија. Clio. Београд. 

2. Ескенази Жан-Пјер (2013) Телевизијске серије. Clo. Београд. 

3. Кајганић П. (2010) ТВ продукција 1. Shop My Books. Poors. Belgium. 

4. Лоример Р. (1998) Масовне комуникације. Clio. Београд. 

5. Мек Квин Д. (2000) Телевизија. Clio. Београд. 

6. Стјуарт Прајс (2011) Изучавање медија. Clio. Београд. 

7. Црнобрња Станко (2010) Естетика телевизије и нових медија. Clio. Београд. 

8. Џозеф Тјуроу (2012) Медији данас I. Clio. Београд. 

9. Џозеф Тјуроу (2013) Медији данас II. Clio. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања уз практичне примере и методе посматрања (пројекција); радна посета ТВ 

станицама у складу са тематским јединицама/програмским садржајима. Писани рад на крају 

сваког семестра. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 усмени испит 50 

практична настава 15   

писани радови 20   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Студијски програми: ОАС Г, ОАС ПУМ, ОАС ФТВРМ 

Назив предмета: ИСТОРИЈА СВЕТСКЕ ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА 

Наставник: мр Спасоје Миловановић / Љубинка Стојановић 

Статус предмета: обавезан/ изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање са светском драмом и позориштем, кроз праћење еволуције позоришне 

уметности из више углова: историјских, историјско-уметничких, социокултуро-лошких и теоријских, 

у континуитету од античких корена до настанка модерне драме.  

Исход предмета: Стечена знања о карактеристикама драмске књижевности и позоришта. Упућеност у 

најважније драмске и теоријске текстове, који објашњавају позориште у симбиози: уметности глуме, 

сценографије, костимографије, режије, музике. Оспособљеност за рецепцију позоришне представе; 

проучавање репертоара, праћење креативних остварења познатих глумаца, драмских писаца, 

редитеља. Разумевање односа између драмске књижевности и позоришта.  

Садржај предмета  

Теоријска настава: Настанак позоришта у Грчкој: трагедија, комедија. Аристотелова теорија. 

Организовање представе, облик сцене, хорови, глумци, костим, реквизита. Значај публике. Трагичари: 

Есхил, Софокле, Еурипид и њихове драме. Комедија: Аристофан и Менандар. Римска комедија: 

Плаут, Теренције. Средњовековна драма и позориште у Европи. Ренесансна драма и позориште у 

Италији и њен утицај у Европи. Макијавели и његова Мандрагола. Зачудност Комедије дел арте. 

Драма и позориште у Енглеској – XVI и XVII век. Вилијам Шекспир, Драма и позориште у Шпанији у 

XVI и XVII веку. Драма и позориште у Француској у XVI и XVII веку. Корнеј, Расин, Молијер. Дидро. 

Позориште у Немачкој: Гете, Шилер, Лесинг. Појава Бихнера.  

Практична настава: Емисије из Историје позоришта Роналда Харвуда, уз методске јединице: 

Трагедија, Комедија, В. Шекспир, Ж. Б. П. Молијер, Класицизам, Гете, Шилер, Бихнер. Снимци 

представа Орестија, Антигона, Ромео и Јулија, Сан летње ноћи, које су рађене у нашим 

позориштима. Снимак Комедије дел арте (италијански филм).   

Литература  

1. Д᾽ Амико, С. (1972) Повијест драмског театра. Накладни завод Матице Хрватске. Загреб. 

2. Кот, Ј. (1974) Једење богова. Студије о грчким трагедијама. Нолит. Београд. 

3. Кот, Ј. (1967) Шекспир наш савременик. СКЗ. Београд. 

4. Марић, С. (2008) О трагедији. Службени гласник. Београд. 

5. Молинари, Ч. (1982) Историја позоришта. „Вук Караџић“. Београд. 

6. Стојановић, З. (1986) Теорија трагедије. Нолит. Београд. 

7. Харвуд, Р. (1998) Историја позоришта. Clio. Београд. 

8. Историја светске драме и позоришта,  I, II, III, IV, V (сви обавезни драмски текстови са пратећом 

литературом) – приредила др Весна Крчмар 

9. Дела писаца по програму: Есхил, Софокле, Еурипид, Аристофан, Менандар, Плаут, Теренције, 

Макијавели, Шекспир, Молијер, Корнеј, Расин, Гете, Шилер, Лесинг, Дидро, Бихнер и пратеће 

релевантне студије о појединим писцима.  

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Аналитичко-информативна метода, интерпретација драмских текстова, анализе и коментари 

семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

Присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току предавања 10   

семинарски радови 20   
 

 

 

 

 



 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ 

Назив предмета: ХЕРМЕНЕУТИКА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 1 

Наставник: др Бранка Гугољ / Ива Антовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Појмовно и терминолошко овладавање естетским простором ликовних уметности, као и 

упознавање са кључним проблемима историје уметности. Кроз херменеутички приступ, 

стицање знања о околностима у којима уметничко дело настаје. Разумевање интеракције 

филозофских, социолошких и психолошких елемената у обликовању уметничког дела. 

Исход предмета  

Стечена знања о кључним проблемима историје уметности и овладаност техником 

транспоновања естетско-ликовних вредности са теоријског нивоа на уже стручне уметничке 

области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са историјом ликовних уметности (сликарства, скулптуре и архитектуре) од 

преисторије до позне готике. У духу филозофске херменеутике, наставник настоји да осветли 

и повеже и све остале релевантне аспекте духовних дисциплина: филозофски, социолошки, 

психолошки и литерарни. 

Практична настава 

Дискусије и дебате. Анализа мање познатих дела ликовних уметности  и примена методе 

тумачења усвојене на теоријској настави. Презентација одређених тема из историје ликовних 

уметности на основу знања стечених знања у оквиру теоријске наставе. 

Литература  

1. Јансон, Х. (1996) Историја уметности. Нолит. Београд. 

2. Пантелић, Б. (1999) Историја уметности од преисторије до готике. АУБК. Београд. 

3. Пискел, Ђ. (1969-1974) Општа историја уметности. "Вук Караџић". Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови: преглед историје најзначајнијих дела ликовне уметности по епохама и 

стиловима – од преисторије до позне готике и анализа и тумачење истих са позиција 

филозофске херменеутике. Вежбе, семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

присуство  настави 10 усмени испит 60 

активност у току 

предавања 
10   

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ 

Назив предмета: УВОД У КУЛТУРУ И УМЕТНОСТИ 

Наставници: др Светлана Безданов Гостимир, др Вук Милетић, др Милан Радовановић / 

Ива Антовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Увод у феноменологију културе, уметности и медија као оквир за поимање и даље 

стицање компетенција из сваког појединачног студијског програма у пољу уметности.  

Исход предмета  

Стечена знања о основним обележјима културе, уметности и медија. Разумевање односа 

између ових феномена, као и спремност за препознавање псеудовредности. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: Софистицирани свет. Култура – традиција и цивилизација: појмови, 

обележја и чиниоци. Личност и култура: биће, наслеђе, утицаји. Масовна, глобална и 

дигитална култура: настанак, развој, карактеристике. Увод у разумевање и дефинисање 

појма уметности. Античка култура и развој уметности. Уметност у глобалном, 

алтернативном и технолошком окружењу. Рецепција и интерпретација уметничког дела. 

Доживљај, уметничко дело и вредност.  

Практична настава: Могу ли се култура и уметност подучавати? Како се постаје 

уметник? Комуникација и медијско кодирање стварности. Медијски и естетички оквири 

облика манипулације (реклама, пропаганда, индоктринација, религиозна проповед, 

индустрија забаве и сна). „Против интерпретације.ˮ Псеудовредности у култури и 

уметностима (лица невиности, кич и шунд, еротика и порнографија, кемп). 

Литература  

1. Безданов Гостимир, С. (2014) Медијске иконе. SMArts. Београд. 

2. Боли, Џ. / Лечнер, Ф. Џ. (2006) Култура света. Clio. Београд. 

3. Гир, Ч. (2011) Дигитална култура. Clio. Београд. 

4. Davies, S. (2010) Philosophical Perspectives on Art. Oxford University Press. Oxford. 

5. Доло, Л. (2000) Индивидуална и масовна култура. Clio. Београд. 

6. Еко, У. (2004) Историја лепоте. Плато. Београд. 

7. Еко, У. (2007) Историја ружноће. Плато. Београд. 

8. Татаркјевич, В. (1978) Историја шест појмова – Уметност. Лепо. Форма. Стваралаштво. 

Подражавање. Естетски доживљај. Додатак: О савршенству. Београд. Нолит. 

9. Фиск, Џ. (2001) Популарна култура. Clio. Београд. 

10. Шуваковић, М. (2011) Појмовник теорије уметности. Orion Art. Београд. 

11. Шушњић, Ђ. (1976) Рибари људских душа. Младост. Београд.  

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

15 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови, презентације илустрација, анализе, писани радови и креативне 

радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 10 писмени испит 50 

писани радови 10   

креативне радионице 30   

 
 

 

 



 

Студијски програми: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФТВРМ, ОАС ФК  

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 

Наставник: др Драгослава Мићовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу А2-Б1 

уз стицање свести о функционисању страног и матерњег језика и усвајање језичких 

вештина до нивоа дефинисаног програмским минимумом. Развијање способности 

комуницирања уз коришћење уметничке терминологије. 

Исход предмета  

Стечене језичке компетенције на нивоу А2-Б1 (Заједнички европски оквир за језике) из 

све четири језичке вештине: слушање, говорење, читање, писање. Оспособљеност за 

коришћење стручних термина из поља уметности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Граматика на нивоу А2-Б1; лексика општа и лексика из поља уметности, употреба 

речника; врсте речи (именице, заменице, детерминативи, придеви, прилози, глаголи), 

реченична структура, глаголска времена (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Past Continuous), императив. 

Уметност: музика, сликарство, позориште (историја позоришта, делови позоришта, 

позоришне професије, жанрови, продукција, глума); медији (однос између извођача и 

публике, однос између медија и извођења). 

Обавезна литература  

1. Eastwood, J. (2006) Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford University 

Press. Oxford. 

2. Nikolić, M. (2009) Engleski jezik za umetničke akademije (drugo izdanje). 

Akademija umetnosti. Beograd. 

Препоручена литература 

1. Concise Oxford English Dictionary (bilo koje izdanje). Oxford University Press. 

Oxford. 

2. Imami, P. (2002) Filmski i TV rečnik, englesko-srpski. NNK International. Beograd. 

3. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman. Person 

Education. Harlow. 

4. Oxford English-Serbian Student’s Dictionary (2006). Oxford University Press. 

Oxford. 

Број часова 

активне наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања кроз интерактивну наставу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне 

обавезе 
поена Завршни испит  поена 

Предавања 15 Испит 50 

Колоквијум 35   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ 

Назив предмета: ХЕРМЕНЕУТИКА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 2 

Наставник: др Бранка Гугољ / Ива Антовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен испит из наставног предмета Херменеутика ликовних уметности 1 

Циљ предмета 

Пружање холистичког погледа, као и појмовно и терминолошко овладавање естетским 

простором ликовних уметности од ренесансног периода до данас. Стицање знања о даљем 

развоју уметности (после готике) и упознавање са кључним проблемима историје уметности 

тог периода. 

Исход предмета 

Стечена знања о кључним проблемима историје уметности и овладаност техником 

транспоновања естетско-ликовних вредности са теоријског нивоа на уже стручне уметничке 

области.  

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Студенти се упознају са историјом ликовних уметности (сликарства, скулптуре и 

архитектуре) од ренесансе до савременог доба. Притом, у духу филозофске херменеутике, 

наставник настоји да осветли и повеже и све остале релевантне аспекте духовних 

дисциплина: филозофски, социолошки, психолошки и литерарни. 

 

Практична настава 

Дискусије и дебате. Анализа мање познатих дела ликовних уметности и примена методе 

тумачења усвојене на теоријској настави. Презентација одређених тема из историје ликовних 

уметности на основу знања стечених у оквиру теоријске наставе. 

 

Литература  

1. Јансон, Х. (1996) Историја уметности. Нолит. Београд. 

2. Леви, М. (1975) Историја сликарства. Југославија. Београд. 

3. Пискел, Ђ. (1969-1974) Општа историја уметности. „Вук Караџић“. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови: преглед историје најзначајнијих дела ликовне уметности по епохама и 

стиловима – од ренесансе до ликовне уметности 20. века и анализа и тумачење истих са 

позиција филозофске херменеутике. Вежбе, семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство  настави 10 усмени испит 60 

активност у току 

предавања 
10   

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програми: ОАС Г, ОАС ПУМ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ 

Назив предмета: ИСТОРИЈА СРПСКЕ ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА 

Наставник: др Спасоје Миловановић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Упознавање с настанком и развојем српског позоришта и драмске књижевности; историјом народних 

позоришта – Српског народног позориште (1861) у Новом Саду и Народног позоришта (1868) у 

Београду дијахроно; као и најзначајнијим глумцима и редитељима у циљу разумевања односа унутар 

позоришта. 

Исход предмета:  

Стечена знања о настанку и развоју српског позоришта и драмске књижевности. Упућеност у 

најважније теоријске и драмске текстове, архитектуру на сцени, костим, начине глуме и глумачке 

дружине, публике, репертоаре, познате глумце, писце, редитеље. Разумевање односа између драмске 

књижевности и позоришта. 

Садржај предмета  

Теоријска настава Теоријско тумачење – драма, драматургија, позориште. Позоришни почеци, 

средњовековна и ренесансна драма, барок, школска драма, драмски покушаји, Летеће дилетантско 

позориште, делатност Јоакима Вујића, Књажевско-српски театар, Театар на ђумруку, Театар код 

Јелена, значај Атанасија Николића, оснивања матичних позоришта. Рад Српског народног позоришта 

и Народног позоришта у Београду, дијахроно. Репертоар, значајни глумци. Почеци грађанске драме – 

преводи, посрбе – Емануило Јанковић. Прва трагедија – Стефан Стефановић Смрт Уроша V. 

Комедиографска линија – Лаза Лазаревић, Јован Стерија Поповић, Коста Трифковић. Драма у доба 

романтизма: Ђура Јакшић; Лаза Костић, Реалистичка књижевност код Срба и поновни процват 

комедије – Јаков Игњатовић и Милован Глишић. Комади с певањем и играњем: Јанко Веселиновић и 

Драгомир Брзак. Појава Коштане Борисава Станковића.  

Литература  

1. Анђелковић, С. (2013) Драматургија Стеријиних ликова. ПМВ. Нови Сад.  

2. Волк, П. (1992) Позоришни живот у Србији 1835-1944. ФДУ / МПУ. Београд. 

3. Грол, М. (2004) Из позоришта преткумановске Србије. Народно позориште. Београд. 

4. Ковачек, Б. (1991) Талија и Клио I. Матица српска /Академија уметности. Нови Сад. 

5. Ковачек, Б. (2006) Талија и Клио II, III. Позоришни музеј Војводине. Нови Сад. 

6. Марјановић, П. (2005) Мала историја српског позоришта (13-21. век). Позоришни музеј 

Војводине, Нови Сад. 

7. Ромчевић, Н. (2004) Ране комедије Јована Стерије Поповића. Позоришни музеј Војводине. Нови 

Сад. 

8. Стојковић, Б. (1979) Историја српског позоришта од средњег века до модерног доба (драма и 

опера). МПУ. Београд. 

9. Томандл, М. (1953, репринт 2005) Српско позориште у Војводини I-II. Историјски архив. 

Панчево. 

10. Историја српске драме и позоришта (у 3 свеске), приредила Весна Крчмар 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Аналитичко-информативна метода, интерпретације драмских текстова, анализе и коментари 

семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току предавања 10   

семинарски радови 20   
 

 

 

 



 
Студијски програм: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ  

Назив предмета: МЕДИЈСКЕ ИКОНЕ 

Наставник: др Светлана Безданов Гостимир / Љубинка Стојановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета: Апрецијација медијских икона у реалном и виртуалном домену креативних 

индустрија. 

Исход предмета: Овладаност знањима и вештинама за апрецијацију, креирање и ауторизовање 

медијских икона у реалном и виртуалном домену креативних индустрија. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: Успостављање контекста: индустрија забаве и сна – медији масовне 

комуникације – нове (реалне и виртуалне) иконе – уметност и индустрија свести. 

Експлоатација слободног времена – освешћивање позитивних конотација. Софистицирани 

свет: медијске интерпретације (не)уметничке стварности. Лепота медија: Лепота провокације 

или Лепота потрошње; авангарда или провокативна Лепота; потрошачка Лепота. Дух времена 

и феномен славе. Медијски иконостаси „нове религије“: star system, popularity, trend-setting, 

branding... Икона: канони, чудотворна дејства и филозофија култа. Теорије о харизми. Лепота и 

архетип. Лепота Чудовишта. Уобличавање времена у митској и религиозној свести. 

Признавање имена и с.р. потпис псеудонима. Идеја „нове митологије“. Уметност, архетип и 

симбол. Религија лепоте: естетска религија; денди; тело, смрт и ђаво; Уметност ради 

Уметности; естетски мистицизам; екстаза у стварима. Опредмећивање и придавање употребне 

вредности: савремено вредновање материје; ready-made; од репродуковања до индустријске 

материје – критика, комерцијализација, серијалност.     

Практична настава: Медијске (реалне и виртуалне) иконе – студије случаја и креирање иконе. 

Литература  

1. Безданов Гостимир, С. (2014) Медијске иконе. SMArts. Београд. 

2. Бодријар, Ж. (1991) Симулакруми и симулација. ИП Светови. Нови Сад. 

3. Волпе, Г. (1979) Историја укуса. БИГЗ. Београд. 

4. Giles, D. (2000) Illusions of Immortality: Psychology of Fame and Celebrity. Macmillan 

Press. London. 

5. Еко, У. (2004) Историја лепоте. Плато. Београд. 

6. Jensen, R. (2004) Heart Storming. New Moment. Београд. 

7. Касирер, Е. (1985) Филозофија симболичких облика (II): Митско мишљење. 

НИШРО Дневник/Књижевна заједница. Нови Сад. 

8. Морен, Е. (1979) Дух времена. БИГЗ. Београд. 

9. Морен, Е. (1967) Филм или човек из маште. Институт за филм. Београд. 

10. Sakan, D. (1996) Pretty Woman – Advertising in the Balkans. NewS Moment. Beograd. 

11. Сенет, Р. (1989) Нестанак јавног човјека. Напријед. Загреб. 

12. Тодоровић, Н. (1996) Дух деведесетих. БМГ. Београд. 

13. Хартли, Џ. (2007) Креативне индустрије. Clio. Београд. 

14. Шушњић, Ђ. (1976) Рибари људских душа. Младост. Београд.  

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

15 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе: Теоријски блокови, стилске вежбе, писани радови, студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

стилске вежбе 20 усмени испит 20 

писани радови 20   

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програми: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФТВРМ, ОАС ФК  

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник: др Драгослава Мићовић 

Статус предмета: oбавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из наставног предмета Енглески језик 1 

Циљ предмета 

Развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу Б1 уз 

стицање свести о функционисању страног и матерњег језика и усвајање језичких вештина до 

нивоа дефинисаног програмским минимумом. Развијање способности комуницирања уз 

коришћење уметничке терминологије. 

Исход предмета  

Стечене језичке компетенције на нивоу Б1 (Заједнички европски оквир за језике) из све 

четири језичке вештине: слушање, говорење, читање, писање. Оспособљеност за коришћење 

стручних термина из поља уметности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Граматика на нивоу Б1; лексика општа и лексика из поља уметности, употреба речника; 

врсте речи (именице, заменице, детерминативи, придеви, прилози, глаголи), реченична 

структура, глаголска времена (Present Perfect Simple, Past Perfect, Future Simple), безлични 

глаголски облици (infinitive, -ing), императив, модални глаголи. 

Филм (историја, родови, жанрови и поджанрови; филмске професије, уметнички филм, 

интервјуи са познатима из света филма: глумац, редитељ, монтажер, сценариста). 

Обавезна литература  

1. Eastwood, J. (2006) Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford University Press. 

Oxford. 

2. Nikolić, M. (2009) Engleski jezik za umetničke akademije (drugo izdanje). Akademija 

umetnosti. Beograd. 

Препоручена литература 

1. Concise Oxford English Dictionary (bilo koje izdanje). Oxford University Press. Oxford. 

2. Grupa autora (1993) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1. Naučna knjiga / 

Univerzitet umetnosti u Beogradu. Beograd.  

3. Grupa autora (1997) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 2. Univerzitet umetnosti u 

Beogradu / Fakultet dramskih umetnosti. Beograd. 

(ИЛИ уместо 2. i 3.) CD-ROM (2003) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1 i 2. 

4. Imami, P. (2002) Filmski i TV rečnik, englesko-srpski. NNK International. Beograd. 

5. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman. Person Education. 

Harlow. 

6. Oxford English-Serbian Student’s Dictionary (2006). Oxford University Press. Oxford. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања кроз интерактивну наставу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Предавања 15 Испит 50 

Колоквијум 35   

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: ОАС Г, ОАС ПУМ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ 

Назив предмета: ФОТОГРАФИЈА ДО ДАНАС 

Наставник: др Милан Радовановић / мр Маријана Јанковић 

Статус предмета: обавезан / изборни  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања о развоју фотографије као глобалног друштвеног, културалног и 

технолошког феномена кроз представљање најзначајнијих фотографа и теоријску 

анализу њиховог стваралаштва.  

Исход предмета  

Оспособљеност за разумевање и интерпретацију утицаја друштвеног, културалног и 

историјског контекста на настанак и рецепцију дела фотографске уметности. 

Поседовање ширег увида у различите облике савременог уметничког стваралаштва у 

домену фотографије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Почеци фотографије. Camera obscura. Фотографија као средство визуелне 

комуникације. Фотографска порука. Фотографија и култура сећања. Фотограф као 

аутор. Основи теорије фотографије. Фотографија и друштвена историја. 

Документарна фотографија. Модна и рекламна фотографија. Уметност фотографије. 

Дигитална обрада фотографије. Фотографија и популарна култура. Фотографија у 

добу нових медија. Фотографија у Србији. 

Практична настава:  

Пројекције филмова, представљање значајних фотографа и њихових радова, 

радионице, посете изложбама. 

Литература  

1. Benjamin, V. (2007) O fotografiji i umetnosti. Kulturni centar Beograda. Beograd. 

2. Vels, L. (2006) Fotografija: kritički uvod. Clio. Beograd. 

3. Marien, M. W. (2014) Photography: A Cultural History. Laurence King Publishing. 

London. 

4. Misselbeck, R. (ured.) (2004) Fotografija 20. stoljeća, Muzej Ludwig u Kölnu. 

Taschen. Köln. 

5. Rosenblum, N. (2019) A World History of Photography. Abbeville Press. New York. 

6. Stepan, P. (2017) 50 Photographers You Should Know. Prestel Publishing. New 

York. 

7. Тодић, М. (2002) Немогуће, уметност надреализма. Музеј примењене 

уметности. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Предавања, пројекције филмова, презентације, студије случаја, анализа изложби. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 10 усмени испит – анализа 

практичног рада 
50 

активност у току предавања 20   

писани радови 20   

 
 

 

 

 

 



 

  

 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ 

Назив предмета: ЧИТАЊЕ СЛИКЕ 

Наставник: др Милан Радовановић / Ива Антовић 

Статус предмета: обавезан /изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање теоријских знања о слици као визуелном знаковном систему. Увид у 

теоријске приступе којима се истражују настајање, преношење, функционисање и 

трансформација визуелних знакова у уметности, култури и друштву. 

Исход предмета  

Стечена знања о систему визуелних знакова. Оспособљеност за препознавање слике 

као дела визуелног знаковног система. Спремност за интерпретацију друштвеног и 

културалног контекста превладавајућег у датом историјском тренутку. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Увод у теорију визуелне културе. Визуелност. Визуелна перцепција. Теорије текста. 

Семиологија. Сосиров модел знака. Денотација и конотација. Слика као визуелни 

текст. Визуелна писменост. Појам контекста. Читање уметничке слике према Лују 

Марену. Читање фотографске слике према Ролану Барту. Реч и слика. Визуелни текст 

и медији. Теорија репрезентације. 

Практична настава:  

Анализа и интерпретација слика применом различитих теоријских приступа. 

Литератур:  
1. Bart, R. (2004) Svetla komora: nota o fotografiji. Rad. Beograd. 

2. Berger, J. (1972) Ways of Seeing. British Broadcasting Corporation. London.  

3. Bryson, N. / Holly, M. A. / Moxey, K. (eds.) (1994) Visual Culture: Images and 

Interpretations. University Press of New England. Hanover / London. 

4. Schirato, T. / Webb, J. (2004) Reading the Visual. Allen & Unwin. Crows Nest. 

5. Sretenović, D. (ed.) (1999) Novo čitаnje ikone. Geopoetikа. Beogrаd. 

6. Uzelac, S. (2008) Vizualni tekst. CVS Centar  za vizualne studije. Zagreb. 

7. Foster, H. (ed.) (1988) Vision and Visuality. Baz Press. Seattle. 

8. Fuery, P. / Fuery, K. (2003) Visual Cultures and Critical Theory. Arnold. London. 

9. Hall, S. (ed.) (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying 

Practices. SAGE Publications Ltd. London. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања, пројекције филмова, дискусије, студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 10 усмени испит 50 

активност у току предавања 20   

писани радови 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ПРОДУКЦИЈА У КУЛТУРИ 2 

Наставник/наставници: др Јована Николић / Милица Јовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из наставног предмета Продукција у култури 1 

Циљ предмета  

Стицање знања о специфичностима менаџмента различитих уметничких организација и установа 

културе, као и из области стратешког менаџмента и адаптивног менаџмента квалитета, у сврхе 

организационог превладавања турбулентних околности и интерне стабилизације уметничких 

организација и установа културе. 

Исход предмета  

Овладаност знањима за промишљање менаџмента уметничке организације и установе културе у 

контексту пословне политике организације, као и у контексту социокултурног циклуса у различитим 

доменима уметности и културе. Опремљеност вештинама за дефинисање кључних менаџерских 

задатака, специфичних за различите уметничке организације и установе културе. Оспособљеност за 

израду модела појединих институција културе, те управљање и организовање рада у њима (менаџмент 

уметничких организација и установа културе), на начин којим се успоставља програмско-

организациона изврсност уметничких организација и установа културе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Појам и значај пословне политике за менаџмент установа културе и уметничких организација; спољни 

фактори утицаја – правно-нормативни систем, тржиште, конкуренција, публике и технолошки развој, 

припадност мрежи или корпорацији; унутрашњи фактори утицаја – програм, кадрови, финансије, 

технички капацитети, локације; стилови управљања и ПАЕИ формула менаџерских функција; задаци 

кадровског менаџмента; значај социокултурног  циклуса за менаџмент уметничке организације или 

установе културе; менаџмент књиге и књижевности, културна политика и анимациона делатност; 

менаџмент репертоарског позоришта и културна политика; развој институционалног система у домену 

визуелних уметности; дифузија визуелних уметности; културни центри – врсте, програм и публика; 

менаџмент музеја, архива и културни туризам.  

Подизање капацитета: дефинисање појма и подручја деловања; аутоевалуација и организациона 

дијагностика; функционална стратешка анализа и методе позиционирања (GAP, SWOT, PORTFOLIO); 

методе израде стратешког плана; имплементација стратешког плана; евалуација; организациони развој. 

Практична настава  

Студенти ће бити упућени у уметничке организације и установе културе, према избору који ће бити 

утврђен у договору са предметним наставником, у циљу прикупљања неопходних података за израду 

стратешког плана организационог развоја и редефинсање модела тих организација. 

Литература  
1. Драгићевић Шешић, М. / Драгојевић, С. (2005) Менаџмент уметности у турбулентним 

околностима: организациони приступ. Clio. Београд. 

2. Драгићевић Шешић, М. / Стојковић, Б. (2011) Култура: менаџмент, анимација, маркетинг. Clio, 

Београд. 

3. Дунђеровић, А. (1992) Менаџмент у позоришту. Музеј позоришне уметности. Београд. 

4. Мат, Г. / Ледерер,  Ј. / Флац, Т. (2002) Менаџмент музеја. Clio. Београд.  

5. Милићевић, В. Стратегијски менаџмент. У: Менаџмент (Јовановић, П., ур.) (1996) Факултет 

организационих наука. Београд. 

6. Parker, М. (2000) Organizational Culture and Indetity. Sage Publications. London. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања, практична настава, семинарски рад. Радна посета установи културе или уметничкој 

организацији у складу са тематским јединицама/програмским садржајима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 50 

практична настава 15   

семинарски рад 30   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програми: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА 2 

Наставник: др Вук Милетић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из наставног предмета Позоришна продукција 1 

Циљ предмета:  

Стицање неопходних знања за рад у оквиру позоришне уметности. Упознавање са 

организационим моделима у позоришту, као и процесом рада на припреми позоришне 

представе од идеје до премијере.  

Исход предмета:  

Стручна оспособљеност за успешно деловање у оквиру организације позоришне уметности, 

познавање организационих модела, процеса рада на представи и различитих форми 

позоришног пројекта. Оспособљеност за креативни ангажман у организацији нове 

позоришне представе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Аналитичко разматрање феномена новог позоришног пројекта у савременим условима од 

идеје до премијере. Анализа понаособ сваког сегмента у новом позоришном пројекту.  

Практична настава 

Обавезан рад у продукцији једне позоришне представе и упознавање са њеним елементима и 

садржајима, праћено семинарским радом о конкретној теми. 

Литература 

1. Драгићевић Шешић, М. / Стојковић, Б. (2000) Култура-менаџмент-анимација-

маркетинг. Clio. Београд. 

2. Здравковић, М. (2016) скрипта: Позоришна продукција. Академија уметности. Београд. 

3. Здравковић, М. (2013) Позоришни речник. Завод за уџбенике. Београд. 

4. Манџука, Д. (2000) Пројектна организација у позоришту. Факултет драмских 

уметности. Београд. 

Број часова  активне наставе     Теоретска настава: 

30 

Практична настава: 60 

Методе извођења наставе:  

Предавања, вежбе и креативне радионице, колоквијуми и семинарски радови, практичан рад 

у институцијама сценске уметности. Учешће у реализацији заједничких студентских 

пројеката. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 усмени испит 40 

практична настава 10   

колоквијум 10   

семинарски радови 10   

заједнички студентски 

пројекти 
10   



Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ФИЛМСКА ПРОДУКЦИЈА 2 

Наставници: Горан Ђорђевић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: положен испит из наставног предмета Филмска продукција 1  

Циљ предмета 

Упознавање са начином формирања, структуром, начином организације и рада 

екипе документарног, анимираног и играног филма. 

Исход предмета  

Обученост студента за припрему и израду документарног, анимираног и 

играног филма. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Начин организовања, рада и интерсекторски као и унутарсекторски односи 

чланова екипе документарног, анимираног и играног филма. 

Практична настава  

Рад на студентском документарном филму. 

Литература  

1. Branum, M. (2011) A Reference Guide to Motion Picture Production: The 

Film Crew. Websters Digital Services. 

2. Далеоре, А. (2012) Појам и састав филмске екипе. ФДУ. Београд.  

3. Лексикон филмских и телевизијских појмова, (2003) Универзитет 

уметности. Београд.  

4. George, N. (2010) Film Crew: Fundamentals of Professional Film and 

Video Production, Platinum Eagle Publishing. Baltimore.  

Број часова активне 

наставе 

Теоријска 

настава: 30 

Практична настава: 

60 

Методе извођења наставе 

Предавања са практичним примерима, колоквијум, рад на заједничком 

студентском пројекту. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

заједнички 

студентски пројекти 
20   

колоквијум 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ТВ ПРОДУКЦИЈА 2 

Наставник/наставници:  мр Предраг Кајганић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из наставног предмета ТВ продукција 1 

Циљ предмета 

Спознати место и улогу организације у ТВ. Анализа технолошких начина ТВ продукције; 

анализа и утврђивање организационе структуре ТВ станице, димензија и организационих 

модела. Дефинисање радних позиција у ТВ станици. 

Исход предмета  

Стечена знања о нивоима организационог деловања, условљености ТВ продукције и 

технолошким начинима ТВ продукције; методама организације и организационих модела, 

потребним радним позицијама и њиховом значају. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Место и улога организације – микроорганизација, мезоорганизација, макроорганизација; 

технолошки начини ТВ продукције – снимање/живо емитовање из ТВ студија, снимање са 

мобилном екипом ЕНГ/ЕФП, директан пренос/снимање са РК, електронска графика, 

електронска монтажа, видео сервери, виртуелни студио; организационе јединице, нивои 

управљања, програмски сектор, сектор технике, економско пословни сектор, сектор 

продукције, службе и одељења сектора продукције, радне позиције у сектору продукције и 

основне радне позиције у осталим секторима. 

Практична настава  

Упознавања са технолошким начинима ТВ продукције приликом реализације ТВ емисије на 

изабраној ТВ станици; упознавање са изабраним радним позицијама у ТВ. 

Литература  

1. Дулановић Ж., Ондреј Ј. (2002) Организациона структура-методе и модели. ФОН. 

Београд. 

2. Дулановић Ж., Џиновић М. (1995) Основи организације. ФОН. Београд. 

3. Кајганић П. (2010) ТВ продукција 1. Shop My Books. Poors, Belgium. 

4. Лексикон филмских и ТВ појмова 1 (1993) Научна књига, Универзитет уметности. 

Београд. 

5. Лексикон филмских и ТВ појмова 2 (1997) Универзитет уметности. Београд. 

6. Пековић Г. (1995) Менаџмент комерцијалне телевизије. ФДУ. Београд. 

7. Peter K. Pringle, Michael F. Starr (2006) Electronic Мedia Мanagement. Focal Press. 

USA. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања уз практичне примере и методом посматрања (пројекција); радна посета ТВ 

станицама у складу са тематским јединицама/програмским садржајима. Писани рад на крају 

сваког семестра. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 усмени испит 50 

практична настава 15   

писани радови 20   

 

 
 
 
 
 



  

 

Студијски програми: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФТВРМ, ОАС ФК  

Назив предмета: ИСТОРИЈА СВЕТСКЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ 

Наставник: др Светлана Безданов Гостимир / Дејан Петровић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање с најзначајнијим филмским делима, ауторима, правцима, 

школама, периодима у историји светске кинематографије. Препознавање специфичних и 

значајних историјских стилова, као и ауторских рукописа. Успостављање критичког односа 

према развоју националних и светске кинематографије. 

Исход предмета: Оспособљеност за временску анализу светске кинематографије – 

самостално критичко вредновање филмова кроз разумевање ширег историјског контекста, 

као и за апрецијацију појединачних историјских стилова и ауторских рукописа у оквиру 

националних и светске кинематографије.   
Садржај предмета:  

Теоријска настава: Филм пре филма. Почеци филма: Француска, Америка. Немачки 

експресионизам у филму. Процват шведског филма. Француска: импресионисти и 

авангардисти. „Конструктивизам“, совјетски револуционарни филм и монтажна школа. 

Развој звучног филма и Холивуд. Француски филм између два рата. Окретање ка 

стварности у америчком филму и рађање модерног филма. Италијански неореализам. 

Соцреализам и ауторски филм. Послератна француска кинематографија. Енглески 

друштвени реализам и „нови филм“. Источна Европа: Пољска школа, Чешки „Нови талас“. 

„Нови Холивуд“. Традиција азијског филма. Немачки „Нови филм“. Ауторски рукопис у 

филму (фестивали, награде, критеријуми и вредности).  

Практична настава: Пројекција филмова и анализа – превасходно са становишта поетике и 

естетике филма – презентације исхода истраживачких подухвата; креативне радионице и 

писани радови. 

Литература  

1. Безданов Гостимир, С. / Радиновић Андрић, К. / Јовановић, С. / Ђурђић, Ј. (2014) 

Ореол и омча Лени Рифенштал. Admiral Books. Београд. 

2. Грегор У. / Паталас Е. (1998) Историја филмске уметности. Институт за филм. 

Београд.  

3. Katz, E. (1994) The Film Encyclopedia. Harper Collins. New York.  

4. Кук Д. (2005-2007) Историја филма 1, 2, 3. Clio. Београд. 

5. Sadoul, G. (1962) Повијест филмске умјетности. Напријед. Загреб. 

6. Thompson, K. / Bordwell, D. (1994) Film History: an Introduction. McGraw-Hill, Inc. 

New York/(...)/Toronto. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе: Теоријски блокови, пројекције филмова, анализа и дискусија 

тема и примера, писани радови и креативне радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени/писмени испит 30 

активност у току наставе 10   

писани радови 10   

креативне радионице 30   

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФТВРМ, ОАС ФК 

Назив предмета: УВОД У ЕСТЕТИКУ 

Наставник: др Милан Радовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Увођење у аксиолошке појмове, као и смисаоно-вредносно критичко процењивање. 

Изградња логичке структуре мишљења у аксиологији. Упознавање са историјом естетичких 

идеја и концепција од античке Грчке до ренесансе.  

Исход предмета  

Ослобађање субјективне естетичке мисли; индивидуација естетичке личности уметника. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Уметност као предмет философије; испитивање уметности као философска дисциплина; 

историјско одређење појма уметности; појам и предмет естетике; естетичка аксиологија; 

почеци естетичког мишљења; Aнтика; опште схватање осећајности и лепоте у 

предплатоновској естетици; лепо и проблем уметничког подражавања; Аристотел; форма и 

материја; Ентелехија; Плотин; Аугустин; Аквински; естетичка мисао Ренесансе.   

 

Литература  

1. Аристотел (1966) Поетика. Култура. Београд. 

2. Гилберт, К.Е. / Кун, Х. (2004) Историја естетике. Дерета. Београд. 

3. Петровић, С. (2000) Естетика. Народна књига / Алфа. Београд. 

4. Платон (1982) Хипија већи. Графос. Београд. 

5. Платон (2003) Гозба или О љубави. Дерета. Београд. 

6. Платон (2002)  Држава. БИГЗ. Београд. 

7. Росарио, А. (1975) Теорије о лепом у средњем веку. СКЗ. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања; интерактивна настава инкорпорирана у теоријску: семинари и 

дискусије по појединим темама, есеји.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 10 усмени испит 50 

активност у току 

предавања 
20   

Есеји 20   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програми: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФТВРМ, ОАС ФК  

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 

Наставник: др Драгослава Мићовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из наставног предмета Енглески језик 2 

Циљ предмета 

Развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу Б1-Б2  уз 

стицање свести о функционисању страног и матерњег језика и усвајање језичких вештина до 

нивоа дефинисаног програмским минимумом. Развијање способности комуницирања уз 

коришћење уметничке терминологије. 

Исход предмета  

Стечене језичке компетенције на нивоу Б1-Б2 (Заједнички европски оквир за језике) из све 

четири језичке вештине: слушање, говорење, читање, писање. Оспособљеност за коришћење 

стручних термина из поља уметности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Граматика на нивоу Б1-Б2; лексика општа и лексика из области 

уметности, врсте речи (прилози, предлози, везници); глаголска времена (Present Perfect 

Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Continuous, 

Future Perfect), безлични глаголски облици (infinitive, -ing), модални глаголи, фразни глаголи, 

индиректни говор, релативне реченице, кондиционалне реченице. 

Позориште (глума, режија, представа; пример позоришне представе, вокабулар; однос 

између глумца и редитеља); филм (нови Холивуд; анимирани филм; филмске награде); 

писање приказа позоришне представе или филма; дневник једног монтажера. 

Обавезна литература  

1. Eastwood, J. (2006) Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford University Press. 

Oxford. 

2. Nikolić, M. (2009) Engleski jezik za umetničke akademije (drugo izdanje). Akademija 

umetnosti. Beograd. 

Препоручена литература 

1. Concise Oxford English Dictionary (bilo koje izdanje). Oxford University Press. Oxford. 

2. Grupa autora (1993) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1. Naučna knjiga / 

Univerzitet umetnosti u Beogradu. Beograd.  

3. Grupa autora (1997) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 2. Univerzitet umetnosti 

u Beogradu / Fakultet dramskih umetnosti. Beograd. 

(ИЛИ уместо 2. i 3.) CD-ROM (2003) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1 i 2. 

4. Imami, P. (2002) Filmski i TV rečnik,englesko-srpski. NNK International. Beograd. 

5. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman. Person Education. 

Harlow.  

6. Oxford English-Serbian Student’s Dictionary (2006). Oxford University Press. Oxford. 

Број часова активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања кроз интерактивну наставу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Предавања 15 Испит 50 

Колоквијум 35   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програми: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФК 

Назив предмета: ОСНОВЕ ТEЛЕВИЗИЈСКЕ РЕЖИЈЕ 

Наставник: Данило Пашкван / Војин Васовић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Упознавање с основама електронског формирања слике; дистрибуције ТВ сигнала; 

продукције и постпродукције. 

Исход предмета:  

Овладаност знањима о језику, граматици и режији телевизије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Презентација искустава домаћих и страних педагога из области ТВ 

режије (језик и биће ТВ, историја ТВ код нас и у свету, ТВ кодови, планови, ТВ 

терминал, аналогни и дигитални видео, ТВ сигнал, покрети камере, ракурси, оса акције, 

златни пресек, рад са једном и више камера, репортажна кола, генерална дирекција, 

златни троугао, механизам пажње, композиција, визуелизација, динамичке компоненте 

кадра, интерпункција, ТВ режија). Методе рада у забавно-музичком, спортском, 

драмском програму. Режија прве студијске емисије. Директан ТВ пренос. Постпродукција 

и монтажа слике и звука. 

 

Практична настава:  

Режија кратких делова или сцена у целини: две вежбе, у трајању до 10᾽. 

Литература  

1. Бабац М. (2004) Ново лице телевизије и филма. Академија уметности. Нови Сад. 

2. Kaufman, I. W. (1970) Како режирати за телевизију. Телевизија Београд. Београд.  

3. Квин М. Д. (2000) Телевизија. Clio. Београд.  

4. Лазић Р. (1997) Естетика ТВ режије. РТС, Телевизија Београд. Београд.  

5. Мартиновић, М. (1997) Режија програма уживо. Радио-телевизија Србије. Београд.  

6. Newcomb, H. (ed.) (1987) Television: the Critical View. Oxford University Press. New 

York. 

7. http://www.rastko.rs/filmtv/lazic_etvr/etvr_uvodna.html 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови, практична настава, колоквијуми. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 10 

практична настава 20 усмени испит 10 

колоквијум-и 20 завршни рад 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rastko.rs/filmtv/lazic_etvr/etvr_uvodna.html


  

 

Студијски програм : ОАС Г, ОАС ПУМ, ОАС ФТВРМ, ОАС ФК  

Назив предмета: ОСНОВЕ ФИЛМСКОГ И ТВ СЦЕНАРИЈА 

Наставник: Љубинка Стојановић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са граматиком филмског приповедања. 

Исход предмета  

Оспособљеност повезивања теорије и практичне примене типологије филмског 

излагања. Разумевање системског приступа анализи сценаристичког текста. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Основе филмске наратологије. Упознавање са формалним правилима о техничком 

изгледу сценарија. Овладавање специфичностима жанровске и нежанровске филмске 

продукције. 

Практична настава:  

Вежбе за почетне фазе у настанку филмског и ТВ сценарија (идеја, синопсис, филмска 

прича, сценослед, тритмент). Анализа студентских радова. Сугестије и коментари 

професора студијског програма, као и колега са класе.  

Литература  

1. Аристотел (1990) Поетика. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд. 

2. MacKee, R. (1997) Story: Substance, Structure, Style and the Principles of 

Screewriting. Harper Enterteinment. New York. 

3. Тудор, Е. (1982) Како написати и продати сценарио. Институт за филм. 

Београд. 

4. Хортон, Е. (2004) Ликови – основа сценарија. Clio. Београд. 

5. Шион, М. (1987) Написати сценарио. Институт за филм. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Поступни рад у свим фазама настанка сценарија од почетне идеје садржане у једној 

реченици. Радионичарски приступ, активно учешће свих присутних у рецепцији 

текста сваког студента. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 30 

активност у току 

предавања 
20   

писани радови 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програми: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФТВРМ, ОАС ФК  

Назив предмета: ЕСТЕТИКА 

Наставник: др Милан Радовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Увођење у аксиолошке појмове, смисаоно-вредносно критичко процењивање и изградња 

логичке структуре мишљења у аксиологији. Упознавање с историјом естетичких идеја и 

концепција од ренесансе до савремене филозофије уметности. Разумевање токова 

цивилизације и основних естетских питања у вези са одређеним временским периодима 

историјског развоја.  

Исход предмета  

Формирана естетичка свест. Опособљеност за критичко мишљење. Индивидуација естетичке 

личности уметника.  

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Нововековна естетичка мисао, формално рађање естетике као филозофске дисциплине. 

Полемика Винкелман – Лесинг. Разлике између ликовних уметности и књижевности. 

Савремена естетичка промишљања: појам опажаја – Фидлер, теорија чисте визуелности, 

естетички формализам; феноменологија Николаја Хартмана, естетичка мисао 

егзистенцијализма. 

 

Литература  

1. Гилберт, К.Е. / Кун, Х. (2004) Историја естетике. Дерета. Београд. 

2. Морпурго-Таљабуе, Г. (1968) Савремена естетика. Нолит. Београд. 

3. Петровић, С. (2004) Естетика. Народна књига – Алфа. Београд. 

4. Фидлер, К, (1980) О просуђивању дела ликовне уметности. БИГЗ. Београд. 

5. Хартман, Н. (2004) Естетика. Дерета. Београд. 

Број часова активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања; интерактивна настава инкорпорирана у теоријску: семинари и 

дискусије по појединим темама, есеји.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 10 усмени испит 50 

активност у току 

предавања 
20   

семинари и есеји 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програми: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФТВРМ, ОАС ФК  

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4 

Наставник: др Драгослава Мићовић 

Статус предмета: oбавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из наставног предмета Енглески језик 3  

Циљ предмета 

Развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу Б2 уз стицање 

свести о функционисању страног и матерњег језика и усвајање језичких вештина до нивоа 

дефинисаног програмским минимумом. Пазвијање способности комуницирања уз коришћење 

уметничке терминологије. 

Исход предмета  

Стечене језичке компетенције на нивоу Б2 (Заједнички европски оквир за језике) из све четири 

језичке вештине: слушање, говорење, читање, писање. Оспособљеност за коришћење стручних 

термина из поља уметности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Граматика на нивоу Б2; лексика општа и лексика из поља уметности, врсте 

речи (придеви, прилози, предлози, везници); глаголска времена (Present Perfect Simple, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect), безлични глаголски облици (infinitive, -ing), модални глаголи, 

фразални глаголи, индиректни говор, кондиционалне реченице; врсте реченица.  

Телевизија (телевизија као уметност, врсте телевизијских програма, пример дневног програма; 

канал Discovery; популарне серије и њихови реализатори); Позоришна продукција; Глума; 

Режија; Фотографија; Монтажа; Компјутерска графика; Сликарство. Телевизијска екипа. 

Обавезна литература  

1. Eastwood, J. (2006) Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford University Press. 

Oxford. 

2. Nikolić, M. (2009) Engleski jezik za umetničke akademije (drugo izdanje). Akademija 

umetnosti. Beograd. 

Препоручена литература 

1. Concise Oxford English Dictionary (bilo koje izdanje). Oxford University Press. Oxford. 

2. Grupa autora (1993) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1. Naučna knjiga / 

Univerzitet umetnosti u Beogradu. Beograd.  

3. Grupa autora (1997) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 2. Univerzitet umetnosti u 

Beogradu / Fakultet dramskih umetnosti. Beograd. 

(ИЛИ уместо 2. i 3.) CD-ROM (2003) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1 i 2. 

4. Imami, P. (2002) Filmski i TV rečnik,englesko-srpski. NNK International. Beograd. 

5. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman. Person Education. Harlow.  

6. Oxford English-Serbian Student’s Dictionary (2006). Oxford University Press. Oxford. 

Број часова активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања кроз интерактивну наставу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Предавања 15 Испит 50 

Колоквијум 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ, ОАС ПУМ 

Назив предмета: ТЕОРИЈE МЕДИЈСКИХ УТИЦАЈА 

Наставник: др Милан Радовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Стицање теоријских знања о основним принципима креирања жељеног медијског утицаја и 

начинима на које се посредством медија утиче на промену навика, понашања или уверења 

људи. Упознавање са најважнијим појмовима, теоријским полазиштима и историјском 

генезом настанка и развоја медијског утицаја у ширем друштвеном, културалном и 

уметничком контексту. 

Исход предмета: 

Оспособљеност за критички и аналитички приступ изучавању медијских садржаја, 

препознавање и разликовање различитих видова медијског утицаја, разумевање поступака 

који се користе у обликовању перцепције друштвене стварности.   

Садржај предмета:  

Теоријска настава:  

Увод у студије медија. Семиотика и језик медија. Теорија репрезентације. Основни 

принципи медијског утицаја. Медији у служби пропаганде и односа са јавношћу. 

Производња потрошачког значења. Медији у рекламној индустрији. Медији и креирање 

политичке моћи. Репрезентација родних разлика у медијима. Нови медији и могућност 

персонализованог приступа корисницима. Хипертекст и интертекстуалност. 

Мултимодалитет и контекстуализација. Анализа медијских текстова. Алтернативни медији. 

Медији и популарна култура. 

Литература  
1. Alimi, S. Vidal, D. Rejmon, M. i Maler A. (2020) Kako se fabrikuje javno mnjenje. FMK. Beograd. 

2. Bernajs, E. (2019) Propaganda. Ammonite. Beograd. 

3. Brings, A. i Kobli, P. (ured.) (2005) Uvod u studije medija. Clio. Beograd. 

4. Jennings, B. and Mary, O. (2009) Media Effects. Routledge. New York. 

5. Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Clio. Beograd. 

6. Nikolić, M. i Šešić D. M. (ured.) (2018) Mediji, kultura i umetnost u doba populizma. Institut FDU. 

Clio. Beograd. 

7. Tjurou, Dž. (2012) Mediji danas: Uvod u masovne komunikacije. Clio. Beograd.  

8. Hall, S. Hobson, D. Lowe, A. and Willis P. (eds) (2005) Culture, Media, Language. Routledge. 

London. 

9. Hol, S. (2017) Mediji i moć. Karpos. Beograd. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 

Методе извођења наставе: 

Предавања, дискусије, студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

присуство настави 10 усмени испит 50 

активност у току наставе 10   

писани радови 10   

колоквијум 20   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програми: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФТВРМ, ОАС ФК  

Назив предмета: ИСТОРИЈА СРПСКЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ 

Наставник: др Светлана Безданов Гостимир / Данило Бећковић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: пожељна апсолвирана знања из историје светске кинематографије 

Циљ предмета: Упознавање с најзначајнијим филмским делима, ауторима, правцима, 

школама, периодима у историји домаће кинематографије. Препознавање специфичних и 

значајних историјских стилова, као и ауторских рукописа. Успостављање критичког односа 

према развоју домаће кинематографије. 

Исход предмета: Оспособљеност за апрецијацију домаће кинематографије и преузимање 

одговорности за ауторски ангажман у домену филмског израза. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Почеци кинематографије на нашим просторима. Пионири српског филма. 

Утицај балканских и Првог светског рата на развој кинематографије. Кинематографске 

прилике између два светска рата. Почетак филмске производње у новој Југославији. Струјања 

у југословенском играном филму после 1948.. Кино клуб Београд. Црни талас. Документарни, 

краткометражни и анимирани филм. Забрањени филмови и маргинализовани аутори. „Чешка 

школа“. „Београдска школа“. Српски филм у 21. веку. Ауторски рукопис у филму (фестивали, 

награде, критеријуми и вредности). 

Практична настава:Анализом одабраних филмова указује се на креативне, продукционе и 

идеолошке аспекте филмског стваралаштва, као и на везу са технолошким и општим 

друштвеним развојем. Објашњењем ширег историјског контекста у коме су настајали 

најзначајнији домаћи филмови, као и идејних и креативних хтења њихових аутора, 

актуелизују се изазови у развоју наше кинематографије и проблематизује садашње стање – 

превасходно са становишта поетике и естетике филма. 

Литература   

1. Безданов Гостимир, С. (1993) Филмом до критике & vv.. Институт за филм. Београд. 

2. Волк П. (1996) 20. век српског филма. Институт за филм. Београд.  

3. Косановић Д. (2011) Кинематографија и филм у Краљевини СХС/Краљевини 

Југославији 1918-1941. Филмски центар Србије. Београд. 

4. Косановић, Д. (2000) Лексикон пионира филма и филмских стваралаца на тлу 

југословенских земаља 1896-1945. Институт за филм/Југословенска кинотека/Феникс 

филм. Београд. 

5. Мунитић, Р. (1999) Пола века филмске анимације у Србији. Институт за 

филм/Аурора. Београд. 

6. Мунитић, Р. (1999) Српски век филма. Институт за филм/Аурора. Београд. 

7. Петровић, М. (2010) Радослав Владић – поетика малих ствари. Филмски центар 

Србије. Београд. 

8. Слијепчевић, Б. (1982) Кинематографија у Србији, Црној Гори и Босни и 

Херцеговини 1896-1918. Универзитет уметности/Институт за филм. Београд. 

9. Тирнанић Б. (2008) Црни талас. Филмски центар Србије. Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Теоријски блокови, пројекције филмова, анализа и дискусија тема 

и примера, писани радови и креативне радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 30 

активност у току наставе 10   

писани радови 20   

креативне радионице 20   
 

 

 

 

 



 
Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ПРОДУКЦИЈА У КУЛТУРИ 3 

Наставник/наставници: др Јована Николић / Милица Јовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из наставног предмета Продукција у култури 2 

Циљ предмета 

Упознавање са основним појмовима културне политике и периодизацијом културног развоја, као и са 

моделима и инструментима културне политике и методама евалуације. Стицање знања из домена 

планирања културног развоја, просторног менаџмента културних делатности (од локалног до националног 

нивоа); и из међународне културне сарадње. 

Исход предмета  

Овладаност разумевањем односа државе и културе – економских, политичких и културних императива 

којима је овај однос условљен. Припремљеност за самостално доношење суда о томе на које/какве све 

начине политика државе се може водити и остваривати у области културе. Оспособљеност за планирање 

развоја културе, у смислу одређивања циљева, приоритета и метода реализовања усвојене културне 

политике; као и за изградњу система (модела) културног живота, који полази од одређене културне 

политике; Спремност за организационо обликовање система унутар једне државне и друштвене заједнице, 

уз уважавање међународне димензије културне сарадње дотичне земље. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Појмовно дефинисање: културна политика, јавна практична политика, територијално концептуализована 

културна политика, културни суверенитет; разлике између концепта демократизације културе и културне 

демократије; деетатизација, десекторизација, међусекторска сарадња, међуминистарска сарадња, 

међувладина сарадња, деинституционализација, деполитизација; значење појмова: мултикултурализам, 

интеркултурализам и социјална кохезија; културна разноликост, културни плурализам и 

транскултурализам; брендирање, интегрална заштита и планирање, менаџмент културног наслеђа и 

одрживи развој. Модели културне политике, инструменти и евалуцација. Улога професионалних и 

сталешких удружења, као и невладиних организација у културној политици. Појам културног развоја као 

социолошке категорије и димензије процеса глобализације; планирање културног развоја – фазе и 

проблеми; појам и нивои просторног менаџмента у култури – локални ниво, општински ниво, ниво града, 

округа, региона и покрајине, национални ниво и децентрализација; брендирање градова; појам и значај 

међународне културне сарадње и културне дипломатије; међународни аспекти права интелектуалне својине 

и ауторског права; UNESCO и Савет Европе; ЕУ и стварање европског културног простора; појам мреже и 

функције; познате мреже у области културе у Европи и веб портали. 

Практична настава 

Упућивање на разговор са представницима власти и истраживање основних карактеристика програма за 

који се власт залаже у домену културе. Припрема предлога пројекта за програм Културног центра Србије у 

Паризу (или у Пекингу). 

 Литература  

1. Бригс, А. / Кобли, П. (2005) Увод у студије медија. Clio. Београд,. 

2. Драгићевић Шешић, М. / Стојковић, Б. (2011) Култура: менаџмент, анимација, маркетинг. Clio. 

Београд. 

3. Ђукић, др В. (2010) Држава и култура: Студије савремене културне политике. Институт за 

позориште, филм, радио и телевизију, Факултет драмских уметности. Београд. 

4. Семприни, А. (1999) Мултикултурализам. Clio.  Београд.  

5. Стојковић, Б. (1996) Култуна политика европске интеграције. Институт за европске студије. 

Београд. 

6. Триандафилиду, А. / Мајнхоф, Х. У. (2008) Транскултурна Европа. Clio. Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе Предавања, практична настава, колоквијуми, семинарски рад. Радна посета 

представника власти и доносиоца одлука у домену културне политике. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 50 

практична настава 15   

колоквијум-и 15   

семинарски рад 15   

 



Студијски програми: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА 3 

Наставник: др Вук Милетић / Милица Јовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из наставног предмета Позоришна продукција 2 

Циљ предмета:  

Стицање неопходних знања за успешно обављање продукцијских послова у позоришној 

уметности. Упознавање са плановима рада на позорипној представи, финансијским и 

правним условима и односима у позоришној уметности. Стицање знања за рад на пост-

продукцији позоришног пројекта, као и упознавање са моделима међу-институционалне 

сарадње.  

Исход предмета:  

Стручна оспособљеност за успешно деловање у оквиру продукције позоришне уметности, 

познавање продукционих модела и планова рада на представи, познавање финансијских и 

правних односа у оквиру позоришне уметности, као и модела међу-институционалне 

сарадње.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Аналитичким путем разматрати позоришне моделе од традиционалног до савременог 

менаџерског и маркетиншког модела, са фокусом на нове светске моделе. 

Практична настава  

Кроз вежбе симулирати рад продуцента у савременом светском моделу.  

Литература 
1. Dean, P. (2002) Production Management. The Crowud Press. London. 

2. Драгићевић Шешић, М. / Стојковић, Б. (2000) Култура-менаџмент-анимација-

маркетинг. Clio. Београд. 

3. Здравковић, М. (2016) скрипта: Позоришна продукција. Академија уметности. 

Београд. 

4. Здравковић, М. (2013) Позоришни речник. Завод за уџбенике. Београд. 

5. Lynne, R. (1997) Working in Show Вusiness. Watson-Guptill Publicatons. New York.  

6. Манџука, Д. (2000) Пројектна организација у позоришту. Факултет драмских 

уметности. Београд. 

Број часова  активне наставе       Теоријска настава: 60 Практична настава: 

60 

Методе извођења наставе:  

Предавања, колоквијуми и семинарски радови, вежбе – симулација рада продуцента у 

савременим облицима и моделима. Учешће у реализацији заједничких студентских 

пројеката. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 усмени испит 40 

практична настава 10   

колоквијум 10   

семинарски радови 10   

заједнички студентски 

пројекти 
10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ФИЛМСКА ПРОДУКЦИЈА 3 

Наставници: Горан Ђорђевић  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из наставног предмета Филмска продукција 2 

Циљ предмета 

Стицање знања о фазама и поступцима припрема, производње и експлоатације 

дугометражног играног филма. 

Исход предмета  

Овладаност знањима и вештинама за припрему, производњу и експлоатацију 

дугометражног играног филма – од почетних разматрања идеје и анализе сценарија до 

комерцијалне експлоатације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Aктивности и поступци у процесу израде дугометражног играног филма – од идеје и 

развоја сценарија, формирања нуклеуса филмске екипе, процене филмског пројекта до 

израде елабората филма, као и о процесу производње – од фазе непосредних 

припрема, снимања и обраде, начину затварања финансијске конструкције, облицима 

и видовима рекламе, закључно са продајом права, односно начином експлоатације 

филма. 

Практична настава  

Рад на студентском играном филму. 

Литература  

Далеоре, А. (2012) Фазе рада у филмској продукцији. ФДУ. Београд. 

Лексикон филмских и телевизијских појмова (2003) Универзитет уметности. 

Београд. 

Mamer, B. (2013) Film Production Technique: Creating the Accomplished Image. 

Cengage Learning. Andover / Handshire. 

Squire E. Jason (2016) The Movie Business Book. Simon & Schuster. New York. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања са практичним примерима, писани рад, вежбе. Учешће у реализацији 

заједничких студентских пројеката. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

заједнички студентски 

пројекти 
20   

писани радови 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ТВ ПРОДУКЦИЈА 3 

Наставник/наставници: мр Предраг Кајганић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: положен испит из наставног предмета ТВ продукција 2 

Циљ предмета 

Спознати технолошки процес производње и емитовања ТВ емисије/ТВ програма; технолошки 

процес производње и емитовања вести; утврдити елементе и установити модел израде 

калкулације трошкова производње и емитовања ТВ емисије/ТВ програма. 

Исход предмета  

Стечена знања о технолошком процесу производње и емитовања ТВ емисије/ТВ програма кроз 

радне процесе и радне задатке; о продукцији вести и изради калкулације производње и 

емитовања ТВ емисије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основне фазе технолошког процеса производње и емитовања ТВ емисије – планирање, 

припрема, реализација, финализација; фазе технолошког процеса производње и емитовања 

вести – од догађаја до емитовања; елементи калкулације – примарни трошкови, секундарни 

трошкови, улазни подаци, формирање индекса за секундарне трошкове, регистровање 

трошкова, израда калкулације, анализа трошкова. 

Практична настава  

Упознавања са технолошким процесом производње и емитовања вести на практичном примеру 

у изабраној ТВ станици; практична вежба буџетирања на задатим примерима. 

Литература  

1. Кајганић П. (2010) ТВ продукција 2. Shop My Books. Poors, Belgium. 

2. Лексикон филмских и ТВ појмова 1 (1993) Научна књига, Универзитет уметности. 

Београд. 

3. Лексикон филмских и ТВ појмова 2 (1997) Универзитет уметности. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања уз практичне примере и методом посматрања (пројекција); радна посета ТВ 

станицама у складу са тематским јединицама/програмским садржајима. Писани рад на крају 

сваког семестра. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 усмени испит 50 

практична настава 15   

писани радови 20   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ФТВРМ, ОАС ФТВРМ, ОАС ФК 

Назив предмета: ПСИХОЛОГИЈА 

Наставник: др Вељко Ђурић 

Статус предмета: обавезaн 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета   

Упознавање са основним темама, методама и појмовима психологије, различитим 

психолошким школама, психолошким начином мишљења. Ширење видика и 

референтних оквира, опште интелектуално образовање младих уметника.    

Исход предмета  

Оспособљеност за читање и праћење елементарне и класичне психолошке литературе 

и увиђање односа између психологије и уметности, психологије и свакодневног 

живота и употребне вредности психологије.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у психологију сa основним елементимa психологије личности, психопaтологије, 

социјaлне и рaзвојне психологије. Нaглaсaк нa психологији културе, језикa и 

комуникaције.  

Психологијa личности: психоaнaлизa. Хумaнистичкa психологијa. Психопaтологијa: 

ментaлни поремећaји. Покретaчи понaшaњa: зaвисност, емоције, мотивaцијa, стрес. 

Сaзнaвaње, рaзвој: перцепцијa, учење, интелигенцијa и способности, когнитивни  

рaзвој, морaлни рaзвој, психологијa морaлa. Социјaлнa психологијa: социјaлизaцијa, 

појединaц и друштво, понaшaње у мaлим групaмa. Сексуaлно понaшaње: секс и 

стрaтегије сексуaлног изборa, сукоб међу половимa. Културa, језик, уметност и 

комуникaцијa: еволуцијa културе, психологијa језикa, оглaшaвaње, односи с јaвношћу 

и мaркетинг, психологијa медијa, психологијa (медијске) слaве, психологијa 

уметности. 

Литература  

1. Бокун, П. (2006) Психоантропологија за уметнике. Изд. Аутора. Београд. 

2. Виготски, Л. С. (1975) Психологија уметности. Нолит. Београд. 

3. Жиропaђa, Љ. (2005) Психологијa. Чигојa. Београд. 

4. Murphy, G. (1973) Историјски увод у савремену психологију. Савремена школа. 

Београд. 

5. Требјешанин, Ж. (2000) Речник психологије. Стубови културе. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 

Методе извођења наставе:  

Предaвaњa, рaзговори, дискусије специјaлних питaњa. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 30 усмени испит 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС ПУМ  

Назив предмета: САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СВЕТСКОЈ ДРАМИ И ПОЗОРИШТУ 

Наставник: мр Спасоје Миловановић / Милан Нешковић 

Статус предмета: обавезaн 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: нема 

Циљ предмета: Стицање знања о еволуцији позоришне уметности од почетака модерне драме 

до најновијих драмских токова, сагледано из историјских, историјско-уметничких, 

социокултуролошких и теоријских углова. 

Исход предмета: Овладаност знањима о карактеристикама драмске књижевности и 

позоришта у интеракцији. Оспособљеност за праћење и разумевање савремених тенденција у 

светској драми и позоришту. 

Садржај предмета  

Теоријска настава: Скандинавска драма и позориште: Ибзен, Стриндберг. Кретања у 

модерној уметности и утицај на драму и позориште. Русија: Чехов, Станиславски, Мејерхољд, 

Горки, Андрејев, Мајаковски, Булгаков. Француска: Метерлинк, Жари, Жене, Сартр, Ками, 

Адамов, Јонеско, Бекет. Немачка: Рајнхарт, Пискатор, Брехт, Диренмат. Енглеска: Шо, 

Озборн. Италија: Пирандело. САД: О' Нил, Милер, Вилијамс, Олби. Пољска: Гомбрович, 

Мрожек.   

Практична настава: Као илустрација предавања повремено се могу приказати емисије из 

Историје позоришта Роналда Харвуда, уз методске јединице Ибзен, Стриндберг, Чехов, 

Станиславски, Театар апсурда, Мјузикл, Јуџин О'Нил. Користити снимке представа Краљ Иби, 

Авети, Иванов... које су рађене у нашим позориштима.  

Литература  

1. Бабовић, М. (2010) Чехов. Ленто. Београд. 

2. Вилијамс, Р. (1979) Драма од Ибзена до Брехта. Нолит. Београд. 

3. Д' Амико, С. (1972) Повијест драмског театра. Накладни завод Матице хрватске. Загреб. 

4. Миочиновић, М. (прир.) (1975) Драма - Рађање модерне књижевности. Нолит. Београд. 

5. Миочиновић, М. (прир.) (1981) Модерна теорија драме. Нолит. Београд. 

6. Молинари, Ч. (1982) Историја позоришта. „Вук Караџић“. Београд. 

7. Селенић, С. (1964) Авангардна драма. СКЗ. књ. 389. Београд.  

8. Селенић, С. (2002) Драмски правци 20. века. ФДУ. Београд. 

9. Харвуд, Р. (1998) Историја позоришта. Clio. Београд. 

10. Христић, Ј. (1981) Чехов драмски писац. Нолит. Београд. 
Савремене тенденције у светској драми и позоришту, I, II, III (сви обавезни драмски текстови са 

пратећом литературом) – приредила др Весна Крчмар. Дела писаца по програму: Ибзен, Стриндберг, 

Чехов, Жене, Сартр, Ками, Јонеско, Бекет, Брехт, Шо, Озборн, О' Нил, Вилијамс, Олби, Мрожек  ... и 

пратеће релевантне студије о појединим писцима. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања: аналитичко-информативна метода. Интерпретација драмског текста. Анализа и 

коментар семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току предавања 10   

семинарски радови 20   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС ПУМ 

Назив предмета: САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СРПСКОЈ ДРАМИ И ПОЗОРИШТУ 

Наставник: мр Спасоје Миловановић / Милан Нешковић 

Статус предмета: обавезaн 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање с настанком и развојем савременог српског позоришта и 

драмске књижевности, као и најзначајнијим глумцима, редитељима у циљу разумевања 

односа унутар позоришта. 

Исход предмета: Стечена знања о развоју српског позоришта и драмске књижевности. 

Оспособљеност за праћење и разумевање савремених тенденција у српској драми и 

позоришту.  

Садржај предмета  

Теоријска настава: Српска драмска књижевност – стилови, врсте, најзначајнији 

представници. Бранислав Нушић – особеност комедиографског рада, типови комедија, 

ликови, композиција. Српска драмска књижевност у раздобљу између два рата: Милош 

Црњански, Живојин Вукадиновић, Тодор Манојловић, Момчило Настасијевић. Обнова 

позоришног живота у Србији након Другог светског рата. Оснивање Стеријиног позорја 

/1956/, Битефа /1967/. Значајне театарске личности у позоришном животу Србије после 

Другог светског рата. Особености сценографије, костимографије и сценске музике. 

Позоришна критика од Елија Финција до Јована Христића. Основни ток развоја српске 

драмске књижевности после Другог светског рата: Ђорђе Лебовић и Александар Обреновић, 

Александар Поповић, Јован Христић, Велимир Лукић, Љубомир Симовић, Душан 

Ковачевић, Милица Новковић, Синиша Ковачевић, Небојша Ромчевић, Биљана Србљановић, 

Милена Марковић, ...    

Практична настава: Као илустрација предавања могу се приказати позоришне или ТВ 

драме писаца који су у програму. Народни посланик, Госпођа министарка, Наши синови, 

Путујуће позориште Шопаловић, Развојни пут Боре Шнајдера, ... 

Литература  

1. Волк, П. (1990) Позоришни живот у Србији 1944-1986. ФДУ / МПУС. Београд. 

2. Волк, П (2006) Између краја и почетка. Репертоар 1986-2005. МПУС. Београд. 

3. Грол, М. (2004) Из позоришта преткумановске Србије. Народно позориште. Београд. 

4. Лешић, Ј. (1981) Нушићев смијех. Нолит. Београд.  

5. Марјановић, П. (2005) Мала историја српског позоришта (13-21. век). ПМВ. Нови Сад. 

6. Марјановић, П. (2000) Српски драмски писци XX столећа. ФДУ / АУ / МС. Београд / 

Нови Сад. 

7. Марјановић, П. (2001) Позориште или усуд пролазности. ФДУ / МПУС. Београд. 

8. Селенић, С. (1977) Антологија савремене српске драме. СКЗ. Београд.  

Савремене тенденције у српској драми и позоришту (1 свеска), приредила Весна Крчмар 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања: аналитичко-информативна метода. Интерпретација драмског текста. Анализа и 

коментар семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току предавања 10   

семинарски радови 20   

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ  

Назив предмета: ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА И ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ 

Наставник: др Јована Николић 

Статус предмета: обавезaн 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Упознавање с основним принципима маркетинга и односа с јавношћу. 

Исход предмета: 

Разумевање свих елемената маркетиншког и промотивног сплета, утицаја рекламне 

поруке на потрошаче, принципа тржишне сегментације, стратегије и тактике интерних 

и екстерних односа с јавношћу. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Маркетиншки сплет, маркетиншке стратегије, потрошачи,  оглашавање, унапређење 

продаје, економски публицитет, лична продаја, директни маркетинг, брендирање, 

интерни и екстерни односи с јавношћу. 

 

Литература  

1. Вилкокс, Д. и др. (2006) Односи с јавношћу, стратегије и тактике. Економски 

факултет. Београд. 

2. Ејвери, Џ. (2004) Планирање рекламне кампање. Академија уметности БК. 

Београд. 

3. Котлер, Ф. (2004) Како креирати, овладати и доминирати тржиштем. 

Адижес. Нови Сад. 

4. Котлер Ф. / Келер К. (2006) Маркетинг менаџмент. Дата статус. Београд.  

5. Прњат Д. (2008) Маркетинг и односи с јавношћу. Академија уметности БК. 

Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе:  

Теоријски блокови, колоквијум. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
30 усмени испит 50 

колоквијум 20   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ  

Назив предмета: ФИЛМСКА РЕЖИЈА - САВРЕМЕНИ ФИЛМСКИ И ДИГИТАЛНИ 

МЕДИЈИ 

Наставник/наставници: Данило Бећковић, Војин Васовић / Владимир Петровић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема. 

Циљ предмета:  

Стицање знања о елементима филмског језика: кадар, композиција, планови, угао снимања, 

итд. 

Исход предмета:  

 Овладаност елементима филмског језика; 

 Разумевање свих појмова режије у ужем значењу појма; 

 Разумевање режије као поставке камере; 

 Оформљен уметнички приступ поставци камере, начину кадрирања и одабиру планова; 

 Припремљеност за сложеније и захтевније креативне приступе уметности филма. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Идеја, синопсис, фабула, тритмент, сценарио, адаптација;  Планови, ракурси, композиција 

кадра; Објективи, дубинска оштрина;  Кадрирање, феномен рампе, стожер;  Истаблишинг, 

риистаблишинг, инсерт, кат евеј;  Рез; Уметност кретања;  Књига снимања;  Филмска екипа. 

Основни појмови филмског језика. Кадар, композиција, планови, угао снимања. Рез на покрет. 

Правила кадрирања. Основни покрети камером. Причање камером, моћ визуелног 

изражавања. 

 

Практична настава: 

Планови, употреба филмских планова, статично; Употреба реза на покрет, кроз филмску 

причу у 10 кадрова; Швенк, употреба швенка, кроз филмску причу у 10 кадрова; Радни процес 

и рез на покрет;  Мини-документарна вежба „Портрет колеге са класе“. 

Напомена: последње две вежбе ( Радни процес и рез на покрет; Мини-документарна вежба 

„Портрет колеге са класе“) представљају практични део усменог испита. 

Литература  

1.   Линдгрен, Е. (1966) Уметност филма. Минерва. Суботица. 

2.   Лотман, Ј. (1976) Семиотика филма. Институт за филм. Београд. 

3.   Мартен, М. (1966) Филмски језик. Институт за филм. Београд. 

4.   Мец, К. (1973) Огледи о значењу филма I. Институт за филм. Београд. 

5.   Мец, К. (1978) Огледи о значењу филма II. Институт за филм. Београд. 

6.   Петрић, В. (1968) Увођење у филм. Универзитет уметности. Београд.  

7.   Truffaut, F. (1987) HITCHCOOCK / TRUFFAUT. Институт за филм. Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови. Анализа делова стручне литературе. Радионице и расправе о појединим 

елементима филмског језика. Постављање задатка – сцене и расправа о могућим решењима. 

Писани радиви студената о појединим наставним јединицама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

присуство настави 10   

присуство у Кинотеци 10   

писани радови 20   

 

 

 

 

 



 
  

 

Студијски програм : ОАС ФТВРМ, ОАС ФК, ОАС ПУМ  

Назив предмета: ТЕОРИЈА ФИЛМА 

Наставник/наставници: др Светлана Безданов Гостимир 

Статус предмета: обавезни / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема. 

Циљ предмета: Стицање увида у теоријски приступ филму као комуникационом и 

уметничком медију с нагласком на филозофски оквир у којем је настао специфични теоријски 

дискурс, односно конкретна теорија; као и упознавање с научним методама и аналитичким 

апаратима савремених теорија филма. 

Исход предмета: Овладаност знањима и разумевањима теоријско-критичког приступа аудио-

визуелној дијегези. Оспособљеност за аналитичко разматрање терије филма. Разумевање 

credoа аутора као фактора кохеренције у сталном обликовању. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава 

Симулакруми и симулација (Бодријар и др.); Филм и визуелно опажање (Рудолф Арнхајм); 

Однос вербалног и невербалног у филму – језик и слика (Бела Балаж); Филм као 

превазилажење језика (Душан Стојановић); Философија перцепције, „гешталт“ и теорија 

филма; Кинестезија (Славко Воркапић); Формативне теорије – филозофски контекст (Ричото 

Канудо, Хуго Минстерберг); Филмологија (Етјен Сурио, Жан Митри, Кристијан Мец); 

Феноменолошке теорије филма (Анри Ажел, Амаде Ефр); Реалистички поглед на филм (Андре 

Базен, Зигфрид Кракауер); Руски формализам, „монтажна школа“ и „конструктивизам“ у СССР 

(Сергеј Ејзенштејн; Љев Куљешов, Всеволд Пудовкин, Дзига Вертов); Психоаналитички 

приступ (Зигмунд Фројд); Феминистичке теорије (Лора Малви); Француски „визуелисти“, 

„Ритам“ и „фотогеничност“ (Жермен Дилак, Жан Кокто, Жан Епстен, ... Луј Делик, Рене Клер, 

...); Когнитивистичке теорије филма (Дејвид Бордвел); „Нови медији“ и филм (Лев Манович, 

Вирилио...); О вредностима (релативност, релационалност... илузија); КЕМП версус КИЧ – 

феноменологија и критеријуми; Против интерпретације (Сузан Зонтаг). 

Литература  

1. Арнхајм, Р. (1987) Уметност и визуелно опажање. Универзитет уметности. Београд. 

2. Безданов Гостимир, С. (2014) Медијске иконе. SMArts. Београд.   

3. Бодријар, Ж. (1991) Симулакруми и симулација. ИП Светови. Нови Сад. 

4. Воркапић, С. (1994) Визуелна природа филма. Clio. Београд. 

5. Мунитић, Р. (2009) Филмска слика и стварност. Филмски центар Србије. Београд. 

6. Омон, Ж. (2006) Естетика филма. Clio. Београд. 

7. Омон, Ж.  (2006) Теорије синеаста. Clio. Београд.  

8. Омон, Ж. / Мари, М. (2007) Анализа филмова. Clio. Београд.  

9. Стојановић, Д. (1991 Лексикон филмских теоретичара. Институт за филм. Београд. 

10. Стојановић, Д. (1978) Теорија филма. Нолит. Београд. 

11. Стојановић, Д. (1975) Филм као превазилажење језика. Универзитет уметности. 

Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови, пројекције филмова, анализе, писани радови и креативне радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 30 

активност у току предавања 10   

писани радови 10   

креативне радионице 30   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм: ОАС ФК, ОАС ПУМ 

Назив предмета: ТВ РЕЖИЈА ПРОГРАМА УЖИВО 

Наставник: Данило Пашкван, Иван Пешукић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање неопходних знања за режију програма уживо. 

Исход предмета  

Оспособљеност за режију програма уживо – без обзира на жанр. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

ТВ кодови и њихова примена. Слоумошн као драматуршка компонента режије. Врсте и примена. 

Политички, културно-уметнички и спортски преноси. Различитости и сличности. Преноси по 

принципу главне камере и главних камера. Мултилатерални и унилатерални преноси. Међународни 

РТВ центар, Информациони центар, тв дизајн, графика, врсте и начин употребе. Поставке камера за 

раличите врсте програма уживо.Тлоцрти поставке камера са са великих светских преноса доделе 

Оскара, Олимпијских игара, светских превенстава и сл. 

Практична настава: 

Анализа поставке камера и режије домаћих и међународних догађаја уз гледање снимака са истих. 

Дискусије и закључци. Рад са репортажним колима у својству асистента на преносу.  

Литература  

1. Burrows T. / Wood. D. / Gross, L.S. (1992) Television production: dicsiplines and techniques. 

Brown Publishers. Dubuque. 

2. Verna, T. (1987) Live TV – and inside look at directing and producing. Focal Pres. Boston. 

3. Мартиновић, М. (1997) Режија програма уживо. Радио-телевизија Србије. Београд.  

4. Head, S. / Spam, T. / McGregor, M. (2000) Broadcasting in America. Mifflin Co. Houghton.  

5. Wood, D. (1983) Mass Media and the individual. West publishing. St. Paul. 

 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови (уживо и on-line). Стилске вежбе. Писани радови и јавни наступи у креативним 

радионицама: самостални (индивидуални и/или групни) рад студената уз менторство око 

дефинисања циља, избора облика и метода рада, селектовања илустрација и упућивања на изворе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Присуство настави 10 усмени испит  10 

активност у току предавања 10   

писани радови 10   

креативне радионице 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: ОАС ФК, ОАС ПУМ, ОАС Г, ОАС МПДЗ 

Назив предмета: ОСНОВЕ СНИМАЊА КАМЕРОМ 

Наставник: Александар Деспотовић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања о основним појмовима, функционисању филмске и телевизијске камере и 

основама формирања филмске и ТВ слике. Овладавање радом са филмском и видео камером. 

Исход предмета  

Стечена знања о филмској и видео камери. Оспособљеност за функционално решавање свих 

креативних и техничких захтева у вези са професионалним радом, уклапањем у екипни рад, 

добром комуникацијом међу члановима свог и осталих сектора са којима ће сарађивати. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са основним деловима филмске и видео камере, основама креативних поступака 

(кадрирањем, покретима камере), основним светлосним поступцима (расветом) и другим 

елементима који утичу на формирање слике.  

Практична настава 

Примена знања стечених у теоријској настави која се односе на кадрирање, покрете камере и 

поставку светла. Вежбе су конципиране тако да прате напредовање студената, па су сачињене 

по нивоима сложености за извођење. 

Литература  

1. Марић, Д. (2007) / Деспотовић, А. (2018) Видео принципи (скрипта). АУБК. Београд. 

2. Марић, Д. (2003) / Деспотовић, А. (2018) Снимање ФТВ камером (скрипта). АУБК. 

Београд. 

3. Танхофер, Н. (2000) О боји на филму и сродним медијима. Академија драмске 

умјетности. Загреб. 

4. Танхофер, Н. (1981) Филмска фотографија. Филмотека 16. Загреб. 

Број часова  активне 

наставе 

 

Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања праћена практичним вежбањима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
завршни испит  поена 

присуство настави 30 усмени испит 50 

учешће у настави и 

извршавање задатака и 

вежби 
20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ПРОДУКЦИЈА У КУЛТУРИ 4 

Наставник/наставници: др Јована Николић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: положен испит из наставног предмета Продукција у култури 3 

Циљ предмета 

Упознавање са структуром научног истраживања – основном методологијом социолошких истраживања и 

техникама истраживања у култури. Стицање практичног искуства из области менаџмента пројекта, менаџмента 

уметничких организација и установа културе или културне политике, кроз рад на сопственим пројектима у 

култури, или сопственим моделима уметничких организација, или сопственим плановима културног развоја. 

Стварање услова за професионални развој и афирмацију. 

Исход предмета  

Оспособљеност за самостално спровођење кабинетских и емпиријских истраживања у култури. Овладаност 

знањима и вештинама за реализацију: детаљно разрађеног дебитанстког пројекта у области културе и уметности 

(захтев за суфинасирање); или детаљно разрађеног модела уметничке организације (организациона структура, 

програм и стратешки план); или детаљне анализе јавне практичне културне политике земље по избору са 

препорукама за редефинсање система културног живота (социоекономске карактеристике, анализа, препоруке). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и циљ науке; културни менаџмент као примењена наука; структура истраживања и писање нацрта истраживања – 

мотиви за избор теме, предмет и циљ истраживања, кључни појмови и хипотезе; кабинетска истраживања и статистика 

културе; технике емпиријског истраживања: посматрање, интервју, анкета, анализа садржаја, артефакт анализа, биографски 

метод, студија случаја; систематизација резултата, обрада, презентовање и писање извештаја о истраживању. 

Студије случаја успешно реализованих пројеката у култури, стратешких планова уметничких организација, и планова 

културног равоја појединих земаља. Пројекти у култури: утврђивање концепта и дефинисање кратког описа пројекта; израда 

детаљног описа са листом учесника; дефинисање циљева и задатака; израда временског плана активности; израда техничке 

спецификације; пројектовање буџета и финасијског плана; утврђивање визуелнох идентитета и ПР стратегије; утврђивање 

плана маркетиншких активности; израда плана дифузије; дефинисање критеријума евалуације; карактеристике копродукција. 

Модели уметничких организација: правни облик и оснивачки акти; мисија, визија, циљеви, програм, избор и разрада 

стратегија, планирање и развој људских ресурса, материјални ресурси, концепт односа са јавношћу, концепт маркетинга, 

критеријуми евалуације програма, и критеријуми евалуације менаџмента. Планирање културног развоја: социо-економско 

карактеристике земље (број становника, територија, државно уређење, бруто друштвени производ, степен образовања, 

организација система културне политике, спољна политика, инструменти и мере културне политике, закони и правно-

нормативна регулатива, уметничко образовање, културна партиципација и потрошња, финансирање), анализа и препоруке. 

Практична настава  

Радна посета Заводу за проучавање културног развитка и промоцији часописа „Култура“ у складу са тематским 

јединицама/програмским садржајима. Консултације са предметним наставником и детаљна разрада ауторског дебитантског 

пројекта у култури; или припрема детаљно разрађеног модела нове уметничке организације; или анализа јавне практичне 

културне политике земље по избору са препорукама за редефинисање система културног живота у тој земљи. 

Литература  

7. Богдановић, М. (1994) Методолошке студије. Институт за политичке студије. Београд.  

8. Граскамп, В. (2003) Уметност и новац. Clio. Београд. 

9. Драгићевић Шешић, М. / Драгојевић, С. (2005) Менаџмент уметности у турбулентним околностима: 

организациони приступ. Clio. Београд. 

10. Драгићевић Шешић, М. / Стојковић, Б. (2011) Култура: менаџмент, анимација, маркетинг. Clio. Београд. 

11. Ђукић, др В. (2010) Држава и култура: Студије савремене културне политике. Институт за позориште, 

филм, радио и телевизију, Факултет драмских уметности. Београд. 

6 Новаковић, С. (1994) Увод у општу методологију и историја методолошке мисли. Филозофски факултет. 

Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања, практична настава, семинарски рад, презентација пројекта.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 50 

практична настава 15   

семинарски рад 15   

презентација пројекта 15   

 



 

Студијски програми: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА 4 

Наставник: др Вук Милетић / Милица Јовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Положен испит из наставног предмета Позоришна продукција 3 

Циљ предмета:  

Стицање неопходних знања за рад у оквиру менаџмента позоришне уметности. 

Упознавање са моделима позоришта, моделима и методама менаџмента у позоришној 

уметности, методама савременог приступа позоришне уметности, као и односа културне 

политике и менаџмента позоришта.  

Исход предмета:  

Стручна оспособљеност за успешно деловање у оквиру менаџмента позоришне уметности. 

Познавање модела позоришта, модела менаџмента, метода савременог приступа 

позоришној уметности, као и познавање модела и метода културне политике.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Аналитичким путем разматрати моделе позоришта, менаџмента позоришта, као и моделе 

културних политика.  

Практична настава  

Кроз практичне вежбе симулирати рад менаџера по различитим моделима менаџмента. 

Литература 
6. Davies, G. (2000) Stage Production. A&C Black. London. 

7. Dean, P. (2002) Production Management. The Crowud Press. London. 

8. Здравковић, М. (2016) скрипта: Позоришна продукција. Академија уметности. 

Београд. 

9. Здравковић, М. (2013) Позоришни речник. Завод за уџбенике. Београд. 

10. Lynne, R. (1997) Working in Show Вusiness. Watson-Guptill Publicatons. New York.  

11. Манџука, Д. (2000) Пројектна организација у позоришту. Факултет драмских 

уметности. Београд. 

Број часова  активне наставе        Теоријска настава: 

60 

Практична настава: 60 

Методе извођења наставе:  

Предавања, колоквијуми и семинарски радови, вежбе симулације рада менаџера по новим 

савременим облицима и моделима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијум 10   

семинарски радови 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ФИЛМСКА ПРОДУКЦИЈА 4 

Наставници: Горан Ђорђевић / Иван Пешукић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: положен испит из наставног предмета Филмска продукција 3 

Циљ предмета 

Упознавање са репродуктивном кинематографијом у Србији, као и пратећим 

кинематографским делатностима; дистрибутивном и приказивачком делатношћу; 

увозом и извозом филмова; филмским фестивалима; законодавним уређивањем 

кинематографије. Примена стечених знања на конкретном пројекту уз оспособљавање 

за тимски рад са комплементарним уметничким областима. Овладавање праксом 

тимског рада у креирању и презентацији јединственог уметничког дела – пројекта из 

филмске продукције. 

Исход предмета  

Опособљеност за рад у тиму; развијене комуникационе способности и вештине; 

стечена разумевања обавеза колегијалности и лојалности према колегама; 

овладаност разумевањем и поштовањем професионалне етике. Добро познавање 

тематике која је изабрана за обраду у завршном раду; оспособљеност за анализу 

проблема који се истражује и проналажење креативних решења проблема. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Видови организовања дистрибутерске и приказивачке делатности српске 

кинематографије,  дистрибутерских и приказивачких предузећа; начин увоза и извоза 

филмова; значај организовања и функционисања филмских фестивала и законодавног 

регулисања кинематографије. 

Практична настава 

Израда конкретног пројекта филмске продукције уз супервизију ментора. 

Презентација пројекта. 

Литература  

1. Goulding, D.J. (2004) Југословенско филмско искуство, 1945-2001. ВБЗ. Загреб. 

2. Squire, J.E. (2016) The Movie Business Book International. Simon & Schuster. New 

York. 

3. Лексикон филмских и телевизијских појмова (2003) Универзитет уметности. 

Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања са практичним примерима, писани рад, вежбе; менторска настава, тимски 

рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

практична настава 30   

писани рад 10   

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ТВ ПРОДУКЦИЈА 4 

Наставник/наставници: мр Предраг Кајганић / Милица Јовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: положен испит из наставног предмета ТВ продукција 3 

Циљ предмета 

Пројектовање ТВ центра са продукционог аспекта; стандардизација технолошког процеса; 

постављање / реобликовање ТВ пројекта са аспекта продукције 

Исход предмета  

Овладаност знањима и вештинама за пројектовање новог ТВ центра или реобликовање 

постојећег. Оспоосбољеност за пројектовање / реобликовање ТВ формата (од идеје до 

емитовања). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Пројектни задаци, пројектни модел – техничка база, радни простор, кадровска структура, 

стандардизација технолошког процеса – протоколи; продукцијска разрада приликом 

постављања/реобликовања ТВ пројекта. 

Практична настава  

Упознавање са пројектним моделима новооснованих или пројектима реобликовања постојећих 

ТВ станица; практичне вежбе продукцијске разраде ТВ пројекта. 

Литература  

1. Билтон, К. (2010) Менаџмент и креативност. Clio. Београд.  

2. Кајганић П. (2010) ТВ продукција 2. Shop My Books. Poors, Belgium. 

3. Лексикон филмских и ТВ појмова 1 (1993) Научна књига, Универзитет уметности. 

Београд. 

4. Лексикон филмских и ТВ појмова 2 (1997) Универзитет уметности. Београд. 

5. Фоа, М. (2017) Господари медија. Clio. Београд. 

6. Црнобрња, С. (2014) Нови медији и друштвене мреже – Појмовник. Универзитет 

Сингидунум. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 60 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања уз практичне примере и методом посматрања (пројекција); радна посета ТВ 

станицама у складу са тематским јединицама/програмским садржајима. Писани рад на крају 

сваког семестра. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 усмени испит 50 

практична настава 15   

писани радови 20   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програми: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФК. ОАС ФТВРМ  

Назив предмета: ПРАВО ЗАШТИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Наставник: др Милојко Миловановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознaвaње сa основним појмовимa и принципима aуторских и сродних прaвa у домaћем и 

међунaродном окружењу. 

Исход предмета 

Разумевање принципа ауторског права и права интелектуалне својине. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Појaм прaвa, морaлa, обичaјa, прaвне норме. Извор прaвa. Врсте и елементи уговорa у 

привреди: зaкључење уговорa; дејство, промена и престанак уговорa у привреди. Појaм и 

оснивaње предузећa. Појaм прaвa интелектуaлне својине: ауторско дело, aутор, коaутор; 

предмет и обим зaштите aуторског делa, aуторa, коaуторa. Субјективно aуторско прaво. 

Прaво интерпретaторa, произвођaчa фоногрaмa, видеогрaмa, емисијa и базе подaтaкa. 

Конвенције зa међунaродну зaштиту aуторског и сродних прaвa. Улогa Светске оргaнизaције 

зa интелектуaлну својину. 

 

Литература  

1. Бесaревић, В. (2005) Интелектуaлнa својинa: индустријскa својинa и aуторско 

прaво. Прaвни фaкултет Универзитета у Беогрaду. Беогрaд. 

2. Вaсић, Р. / Чaвошки, К. (1999) Увод у прaво II. Дрaгaнић. Беогрaд.  

3. Дамњановић, К. (2007) Интелектуална својина. Правни факултет Универзитета 

Унион. Београд. 

4. Фримерман, А. (1997) Пословно право. Изд. Аутора. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинари, тестови, колоквијуми. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
20 усмени испит 50 

семинар  10   

тест 10   

колоквијум 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ 

Назив предмета: ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА 

Наставник: др Милан Радовановић / Ива Антовић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема. 

Циљ предмета 

Стицање интердисциплинарних знања о најзначајнијим аналитичким и критичким теоријама 

уметности и медија.  

Исход предмета  

Оспособљеност за изучавање, разумевање и промишљање уметничких и медијских пракси 

применом различитих теоријских гледишта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у теорију уметности и медија. Формализам у историји уметности. Иконографија и 

иконологија. Семиологија. Структурализам. Постструктурализам. Деконструкција. 

Марксистичке и материјалистичке теорије. Феминистичка теорија. LGBTI студије и Queer 

теорије. Студије културе. Постколонијалне студије. Теоријска психоанализа и уметност. 

Теорија популарне уметности и културе. Теорија нових медија. 

Практична настава 

Анализа и интерпретација уметничких дела и медијских остварења применом различитих 

теоријских приступа. 

Литература 
1. Arnhajm, R. (1987) Umetnost i vizuelno opažanje. Univerzitet umetnosti u Beogradu. Beograd. 

2. Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Clio. Beograd. 

3. Carroll, N. (ed.) (2000) Theories of Art Today. The University of Wisconsin Press. Madison. 

4. Lešić, Z. (ured.) (2003) Nova čitanja – Poststrukturalistička čitanka. Buybook. Sarajevo. 

5. Panofski E. (1975) Umetnost i značenje: ikonološke studije. Nolit. Beograd. 

6. Reiss, J. (ed.) (2019) Art, Theory and Practice in the Anthropocene. Vernon Press. 

Wilmington. 

7. Storey, J. (1998) Cultural Studies and the Study of Popular Culture: Theories and Methods. 

Edinburgh University Press. Edinburgh.  

8. Hall, S. / Hobson, D. / Lowe, A. / Willis, P. (eds.) (2005) Culture, Media, Language. Routledge. 

London. 

9. Šuvaković, M. (2011) Pojmovnik teorije umetnosti. Orion Art. Beograd. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије са студентима, студије случаја, пројекције филмова, стручна вођења 

кроз музејске и изложбене поставке. Колоквијум. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 10 усмени испит 50 

учешће у настави и извршавање 

задатака и вежби 
20   

колоквијум 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Студијски програм: ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ 

Назив предмета: OСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ФИЛМСКЕ И ТВ МОНТАЖЕ 

Наставник: Александар Поповић / Александар Лазаревић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са технолошким фазама у процесу стварања филма и телевизијског програма. 

Исход предмета  

Стечена знања о техничко-технолошким основама филмске и тв монтаже. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Упознавање са технологијом филма и филмске монтаже – од историјског развоја филмске 

траке и уређаја за монтажу, до фаза у снимању и постпродукцији филма.  

Историјат настанка филма и филмске технике – предисторија и историја кинематографије. 

Основни појмови о техници филма – филмски екрани, магнетски и светлосни запис звука, 

састав и израда филмске траке, филмски формати, филмске траке. Уређаји за монтажу филма 

– премотач, синхронизатор, монтажни столови. Фазе у процесу стварања филма. Фазе у 

процесу монтаже филма. Филмска монтажа – разлике у зависности од технике на којој се 

монтира филм. 

Упознавање са телевизијом као средством масовне комуникације, проучавање основних 

техничких карактеристика телевизијске слике, телевизијских система и телевизијских сигнала 

и анализу свих производних пунктова телевизијске станице. Поступци у симултаној 

електронској монтажи, њихове техничке карактеристике, начини извођења као и значења која 

остварују. Карактеристике и изражајне могућности телевизијског медија и директног преноса, 

као његове специфичне форме изражавања, кроз анализу симултаних монтажних поступака 

директних преноса свих жанрова. 

Практична настава 
Примена теоријског сазнања о симултаној монтажи у низу практичних вежби. 
Литература  

1. Бабац, М. (1986) Техника филмске монтаже. ФДУ. Београд. 
2. Лалић, Ж. (1993) Симултана електронска монтажа. ФДУ. Београд. 
3. Лексикон филмских и телевизијских појмова (2000) Универзитет уметности. 

Београд.   
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава је илустрована видео пројекцијама наменских/инструктивних филмова. 
Кроз усмене и писане радове студенти анализирају теме из наставних јединица. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 15 Практични рад 30 

учешће у настави и извршавање 

задатака и вежби 
10 усмени испит 30 

писани радови 15   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС ПУМ, ОАС ФТВРМ 

Назив предмета: ФИЛМСКИ И ТВ СЦЕНАРИО 

Наставник: Љубинка Стојановић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавање писањем сценарија за играни филм.  

Оспособљавање за рад на дијалозима за кратке игране филмове. 

Исход предмета  

Израда сценарија за кратки играни филм. Овладаност начином припреме и 

пријављивања текста на конкурс. Продуктивно-креативно увођење у медијску праксу 

која обухвата различите филмске и телевизијске родове. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Специфичности рада са играном филмском формом. 

Вежбе везане за рад на сценаријима за различите облике играног филма. Израда 

сценарија за кратки играни филм уз поштовање поступности (идеја, синопсис, 

филмска прича, сценослед, тритмент). 

Практична настава:  

Анализа студентских радова. Сугестије и коментари професора студијског програма 

као и колега са класе. 

Литература  

1. Bordwell, D. / Thompson, K. (2013) Film Art (an introduction). Mcgraw-Hill. L.A.  

2. Камински, С. М. (1994) Жанрови америчког филма. Прометеј / 

Југословенска кинотека. Нови Сад / Београд. 

3. Петрит, И. (2012) Драматургија играног филма. Дерета. Београд.  

4. Радојевић, С. / Пајкић, Н. (1999) Нова филмска Европа. Clio. Београд. 

5. Рансијер, Ж. (2010) Филмска фабула. Clio. Београд. 

Трифо, Ф. (1995) Хичкок. Институт за филм. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Анализе филмова. Креативне радионице за писање сценарија. Менторски рад са 

студентима. Састављање креативних тимова унутар Академије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 30 

активност у току 

предавања 
20   

писани радови 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ 

Назив предмета: ТВ ДРАМА, ТВ ФИЛМ, ТВ СЕРИЈА 

Наставник: Данило Пашкван  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са основним техникама, принципима и начелима телевизијске режије у домену телевизијских 

драмских играних структура. 

Исход предмета  

Стечена знања и разумевања фундаменталне терминологије телевизијске режије играних структура. 

Овладаност основама за самосталан редитељски рад у телевизијском медију у домену телевизијских драмских 

– играних структура. Оспособљеност за критичку употребу језика телевизије. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

Увод у режију играних структура на телевизији. Репрезентативни жанрови и формати. Природа успеха 

телевизијских играних структура. Играни програми на телевизији – развој пројекта. Телевизијске игране 

структуре и публика. Продукција и режија драмских играних структура. Стандардни и иновативни 

телевизијски језик. Природа наратива у телевизијским играним структурама. Машта и оригиналност: 

приповедачке процедуре. Стилови и форме изражавања. Актуелност телевизијских играних структура. 

Телевизијска драма, телевизијски филм, телевизијска серија, ситком. Редитељска интуиција и алати 

телевизијског приповедача у драмским играним структурама. Анализа медијског текста у домену 

телевизијских играних структура – читање сценарија. Анализа приче и анализа ликова. Идеја и артикулација 

сцене. Могућност избора – подтекст. Усвајање општег концепта режије. Редитељски рад нa књизи снимања. 

Модуси сарадње са ауторским делом телевизијске екипе. Подела – кастинг. Редитељски рад са глумцима. 

Теорија инфлексија. Пробе и ауторска визија: ауторитет редитеља. План проба: читаће пробе, хладне пробе, 

штрихови, мизансценске, топле пробе. Мизансценске адаптације за потребе рада са камерама у систему. Рад 

са извођачима и телевизијском екипом током снимања. Постпродукција телевизијских играних структура. 

Практична настава 

Рад на литерарном предлошку за телевизијску драмску играну структуру. Креативне радионице са 

креативним сарадницима. Вежбе снимања у телевизијским студијским капацитетима камерама у систему и на 

реалним локацијама (терену).  

Литература  

1. Bignell, J. Orlebar, Ј. (2005) The Television Handbook. Roultledge. Oxon. 

2. Драшковић, Б. (2018) Речник редитеља. Академија уметности. Нови Сад. 

3. Ескенази, Ж.П. (2013) Телевизијске серије. Clio. Београд. 

4. Jarvis P. (1995) Shooting on location. BBC Television Training Manauals. London. 

5. Лазић, Р. (1996) Речник драмске режије. Академија уметности. Нови Сад. 

6. Philips, B. (1993) Stand by studio, An introduction to studio television. BBC Television Training Manuals. 

London. 

7. Rabiger, M. (2003) Directing. Focal Press. Walttham. Massachusetts. 

8. Hemphill, J. (2019) The Art and Cratf of TV Directing. Routledge. London.  

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе:  

Предавања уз презентације и анализу примера телевизијске редитељске праксе. Писани радови, колоквијуми, 

креативне радионице. Менторски рад, критичка дискусија о темама изведених вежби. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 

присуство настави 10 усмени испит 30 

активност у току предавања 10   

писани радови 20   

колоквијуми 20   

креативне радионице 10   

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програм: ОАС Г, ОАС МПДЗ, ОАС ПУМ, ОАС ФК, ОАС ФТВРМ 

Назив предмета: РЕЖИЈА КРАТКИХ ФОРМИ 

Наставници: Дејан Петровић, Војин Васовић / Владимир Петровић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања из елемената кратких форми – драмски минимализам, приступ у 

краткој играној и експерименталној форми.  

Исход предмета 
Оспособљеност за процес рада од кастинга, рада за столом, мизансценских радњи до 

прогона и снимања. Дублови и континуитет. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Заснована на концепту искустава домаћих и страних филмских 

педагога: поетика драмског минимализма, сценарио, драмске вредности, драматургија 

кратких форми, глумац–редитељ и ауторски део екипе, читање литерарног предлошка, 

животописи ликова и њихов развој, глумачке поделе, пробе са глумцима, фазе 

снимања и методе. 

Практична настава: Радионице и фазе рада са глумцима од читачких до топлих 

проба. Снимање и монтажа кратких делова сцена и сцена у целини – анализа. 

Литература  

1. Арнхајм, Р. (2003) Нови есеји о психологији уметности. СКЦ Београд / 

Универзитет уметности. Београд. 

2. Арнхајм, Р. (1987) Уметност и визуелно опажање. Универзитет уметности. 

Београд. 

3. Група аутора (1999) Кратки играни филм. Фестивал југословенског 

документарног и краткометражног филма. Београд. 

4. Омон, Ж. / Бергала, А. / Мари, М. / Верне, М. (2006) Естетика филма. Clio. 

Београд. 

5. Хендриковски, М. (2004) Уметност кратког филма. Clio. Београд. 

6. Хортон, Е. (2004) Ликови – основа сценарија. Clio. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови (гледање и анализа примера најуспешнијих кратких играних и 

експерименталних филмова). Радионице: индивудуално или у групама уз менторско 

вођење, дефинисање циља, избора облика и метода рада. Тимски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавња 25 писмени испит 10 

практична настава 25 усмени испит 10 

  завршни рад 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Студијски програми: ОАС Г, МПДЗ, ПУМ, ФТВРМ 

Назив предмета: ОСНОВЕ РАДИО РЕЖИЈЕ 

Наставници: Ива Милошевић, Иван Пешукић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања о језику и основама режије радиофонијског изражавања. 

Исход предмета  

Оспособљеност за самосталну режију и практично постављање радиофонијског простора. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Oсновни елементи радиофоније: филм, радио, ТВ; планови снимања; чути или слушати, 

чути или видети; магнетофонска револуција; жанрови; Орсон Велс; радиофонијска 

интерпункција; феномен сад; ефекти; документарни облик; документарно-играни облик; 

апстрактни облик радиофоније; простор, време.  

Практична настава  

Упознавање са студијским капацитетима Радио Београда и практична настава у студијима 

АУ; режија минијатура до 5᾽ игране или дуже документарно-игране форме. 

Литература  

1. Гузина, Б. (2001) Увод у технику снимања звука. Академија уметности БК. Београд. 

2. Јокић, М. (2004) Историја радиофоније. Радио-телевизија Србије. Београд. 

3. Јокић, М. (1994) Очаравање ува. Радио-телевизија Србије. Београд. 

4. Јокић, М. (2002) Радиофонијски простор. Радио Београд. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава:  

30 

Практична настава:  

15 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови, практична настава, колоквијуми. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 20 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма  

 

Студијски програм: ОАС ПУМ 

Назив предмета: ПУМ - ПРЕДМЕТ ЗАВРШНОГ РАДА  

Наставници и сарадници студијског програма ОАС ПУМ    

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положени сви испити из наставних предмета предвиђених курикулумом ОАС 

ПУМ  

Циљ предмета 

Припрема за реализацију завршног рада. 

Исход предмета  

Потпуна оспособљеност за креативни приступ и ауторску реализацију завршног рада. 

Садржај предмета 

Осмишљавање и пројектовање уметничког садржаја (позоришна представа, филм, ТВ 

формат, изложба, фестивал и сл.) са аспекта продукције (идеја, разрада, постављање 

пројекта). 

Литература  

У зависности од пројекта – теме и препоруке ментора. 

Број часова  активне 

наставе  
Остали часови:  

Методе извођења наставе 

- Менторско усмеравање 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Завршни испит  поена 

експликација уметничког садржаја 50 

скица пројекта за завршни рад 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма  

 

Студијски програм: ПУМ 

Назив предмета: ПУМ - ЗАВРШНИ РАД 

Наставници и сарадници студијског програма ОАС ПУМ   

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: положен испит из наставног предмета ПУМ – предмет завршног рада 

Циљ предмета 

Освајање самосталности у стваралаштву: продукцијска поставка и израда конкретног 

пројекта – уметничког садржаја уз супервизију ментора. 

Исход предмета  

Спремност за јасно исказивање и остварење сопствених идеја кроз аутентичан израз. 

Оспособљеност за тимски рад уз стечене комуникационе вештине, неговање 

колегијалности, лојалности, и уважавања различитости; разумевање и поштовање 

професионалне етике. Овладаност способношћу предвиђања и анализе проблема, као 

и проналажења креативних решења. 

Садржај предмета 

Креативно исказивање способности примене стечених знања, вештина, одговорајућих 

техника и опреме и презентације дела. Пројектовање уметничког садржаја (позоришна 

представа, филм, ТВ формат, изложба, фестивал и сл.) са аспекта продукције (идеја, 

разрада, постављање пројекта, формирање ауторске екипе и екипе реализације, 

продукцијска разрада, буџетирање, припрема за реализацију и реализација) у форми 

елабората (писани облик) који се може практично реализовати. 

Литература  

У зависности од пројекта – теме и препоруке ментора. 

Број часова  активне 

наставе  
Остали часови: 75 

Методе извођења наставе 

- Менторско усмеравање 

- Тимски рад екипе у реализацији пројекта 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Завршни испит  поена 

продукциони елаборат пројекта 50 

презентација пројекта и усмена одбрана 50 

 

 
 


