
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

ОАС Музичка продукција и дизајн звука 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм:  ОМП 

Назив предмета: АНАЛОГНО СНИМАЊЕ  

Наставници:  Борис  Шурлан / Томислав  Миленковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета:   
Оспособљавање за снимање, репродуковање и обраду звука аналогним уређајима. Овладавање 

коришћењем микрофона. Упознавање са путевима аудио сигнала кроз аналогни режијски сто. 

Исход предмета:  

Оспособљеност за коришћење микрофона и микрофонске технике, аналогних уређаја за снимање, 

репродуковање и обраду звука. Овладаност знањима за поуздано и вешто коришћење аналогних 

путева сигнала; као и спремност да их интегришу и имплементирају у дигитални свет звука. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Механичко, оптичко и магнетно снимање. Поступци у аналогном снимању. Врсте студија и простора 

за снимање, њихове особине, време реверберације и други битни параметри. Микрофонске технике: 

подела по начину рада и усмерености. Избор микрофона према врсти снимања. Снимање говорних 

садржаја, музике, радиофонских форми, за ТВ, за филм; AB, MS, XY... стерео-технике. Уређаји за 

снимање на терену. Мерни инструменти. Изобличења и шум: врсте, настајање и отклањање. Звучна 

равнотежа снимка. Монтажа звука у поступку снимања. Врсте режијских столова. Основе 

вишеканалног снимања и микса. Обрада звука и уређаји за обраду звука (лимитери, компресори, 

филтери, еквилајзери... 

Практична настава 

Упознавање са техником и уређајима. У директном контакту са микрофонима, аналогним режијским 

столом и осталим уређајима за аналогно снимање и репродукцију звука, увежбава се сваки од 

наведених елемената теоријског садржаја. 

Литература:  

1. Гордић, Љ. / Маљковић, З. (2016) Стереофонија – теорија и пракса. РТС издавачка делатност. 

Београд. 

2. Гузина, Б. (2004) Аудиотехника у радију и телевизији. Светлост театар. Београд.  

3. Гузина, Б. (2001) Увод у технику снимања звука. Универзитет БК. Београд. 

4. Нисбет, А. (1988) Обрада звука за радио, тв и филм. ФДУ. Београд.  

5. Нисбет, А. (1987) Снимање звука за радио, ТВ и филм. ФДУ. Београд. 

6. Основић, А. / Феце, И. / Тибаи, С. (1989) Акустика и тонско снимање. Радничко и народно 

свеучилиште „Моша Пијаде“. Загреб. 

7. Huber, D. M. (2017) Modern Recording Techniques. Focal Press. Waltham. 

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

Методе извођења наставе: Теоријски блокови. Практични рад уз менторство. Групно жирирање 

самосталне (индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  Поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   



Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
 

Студијски програми: ОМП  

Назив предмета: АУДИОТЕХНИКА 

Наставник: др Бранислав Поповић, Владимир Керкез 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Упознавање с технолошким развојем аудиотехнике. Стицање знања о карактеристикама 

појединих уређаја у ланцу система за појачање, снимање, пренос и репродукцију звука. Увођење 

у свет дигиталне аудиотехнике у масовној примени.  

Исход предмета:  

Стечена основна теоријска (историја и развој) и практична знања из области аудиотехнике. 

Овладаност основним појмовима и карактеристикама аудио уређаја и система, дигитализације 

звука и његове просторне димензије, метода записивања, преноса и репродукције звука. 

Садржај предмета: 

Проблематика се излаже примерено студентима уметничких усмерења, без сувишних 

инжењерских детаља, с нагласком на основне принципе рада и практичну примену. 

Историјат развоја аудио технике. Дефиниција основних карактеристика аудио уређаја; тонски 

сто; коректори и филтри; уређаји за обраду динамике аудио сигнала; уређаји за кашњење, 

вештачку реверберацију и акустичку симулацију простора; записивање звука – оптичко, 

магнетно и механичко; уређаји за потискивање шума; дигитализација аудио сигнала; компакт 

диск; DVD; HD-DVD; Blue-ray; компресија аудио сигнала, дигитални аудио интерфејси; мерење 

гласности аудио сигнала; каблови, конектори и разделници; просторне димензије звучне слике 

(моно, стерео и окружујућа репродукција звука).                                   

Литература  

1. Мијић, М. (2011) Аудио системи. Академска мисао. Београд. 

2. Pohlmann, K.C. (2011) Principles of Digital Audio. Sixth ed. McGraw-Hill/Tab Electronics. 

3. Поповић, Б. (2021) Аудиотехника. Презентације са предавања. Академија уметности. 

Београд. 

4. Филиповић, М. (2008) Аудиотехника. Завод за издавање уџбеника. Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава (.ppt презентације и анимације) уз активно учешће студената. Менторски рад 

(колоквијуми, семестрални рад на одабрану тему). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 испит 50 

колоквијуми 20   

семестрални рад 20   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Студијски програми: ОМП  

Назив предмета: ФИЗИЧКА И ФИЗИОЛОШКА АКУСТИКА 

Наставник: др Бранислав Поповић / Владимир Керкез 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Стицање знања о настајању и простирању звука, акустичким и тоналним карактеристикама 

музичких инструмената, звучној артикулацији и перцепцији. Овладавање физичким параметрима 

који карактеришу звук сваког појединог акустичког инструмента као саставног дела 

симфонијског оркестра, секцијама и групама инструмената у оквиру камерних и симфонијских 

састава, као и простирању звука инструмената у оквиру акустичких простора намењених 

извођењу музике и концертирању. 

Исход предмета:  

Стечена знања о параметрима који карактеришу звучне појаве; физиолошкој перцепцији и 

простирању звука акустичких инструмената, како у студију, тако и унутар различитих 

концертних простора; тоналним карактеристикама сваког појединог инструмента, као и 

карактеристичних група инструмената у оквиру симфонијског оркестра или различитих 

камерних састава. 

Садржај предмета: 

Основни појмови о звуку; физички параметри који карактеришу звук; појаве при простирању 

звучних таласа и мерне јединице у овој области физике; грађа чула слуха и ува; значај и улога 

акустике у медијима; ширење звука и врсте таласа; фреквенција и таласна дужина звука; сферни 

таласи, равни таласи и усмерени извори звука; звучни притисак и интензитет; децибели; 

слабљење звука при простирању; субјективни осећај звука; висина, јачина и боја; динамика, 

мелодија и ритам; прост и сложен звук; грађа чула слуха; чујно подручје ува; изофонске линије, 

фони и сони; транзијентност, динамичке и спектралне карактеристике лимених дувача, дрвених 

дувача, гудача, перкусија, клавира; рефлексије и дeфракције, апсорпцијa и реверберација; 

карактеристике одређених концертних простора на акустику инструмената.                                   

Литература  

1. Benade, A.H. (2011) Arts & Fundamentals of Musical Acoustics. Dover Pubns. 

2. Дринчић, Д. / Правица, П. (2011) Акустика – збирка решених задатака. ВШЕРСС. 

Београд  

3. Дринчић, Д. / Правица, П. / Новковић, Д. (2018) Основи акустике. ВШЕРСС. Београд. 

4. Everest, F.A., Pohlmann, K. (2009) Master Handbook of Acoustics. McGraw-Hill/TAB 

Electronics. 

5. Поповић, Б. (2021) Физичка и физиолошка акустика. Презентације са предавања. 

Академија уметности. Београд. 

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

Методе извођења наставе 

Теоријска настава (.ppt презентације, аудио садржаји и анимације) уз активно учешће студената. 

Аудиторне вежбе. Менторски рад (колоквијуми, семестрални рад, практична примена). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 испит 50 

колоквијуми 20   

семестрални рад 20   
 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: СОЛФЕЂО СА ТЕОРИЈОМ МУЗИКЕ 1 

Наставник: др Саша Божидаревић / мр Марија Аранђеловић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да развије интонативни слух и ритмички осећај, музикалност и музичку писменост, са циљем 

бољег опажања и перцепције сложених музичких, звучних записа. Развијање музичких способности (свих 

елемената музикалности, посебно музичке меморије, способности праћења мелодијског, полифоног и хармонског 

тока), читања, писања и схватања музике и музичког писма са развојем музичког мишљења. Стицање знања из 

теорије музике.     

Исход предмета  

Способност разумевања музичког садржаја; Способност интерпретације (читање са листа), памћења и бележења 

музичког текста (инструктивних, као и примера из музичке литературе). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Трајање тонова, кључеви, артикулација, динамика, темпо, агогика, ритам, узмах, предтакт, хроматика, квинтни и 

квартни круг, дурске лествице, молске лествице, двоглас, ритмички изговор, октаве, многостраност квинтакорада, 

септакорди) 

Мелодика: C, G, Es, D, B дур; a, d, e мол; детаљна обрада са скоковима у све ступњеве; виолински и бас кључ; 

певање лествица, каденци, примера из литературе, мелодијских вежби. B, D, A, E, Es, As дур; g, h, c, f, fis, cis мол; 

певање композиција са клавирском пратњом; певање хроматских фигурација.  

Ритам :Тактирање и бројање на 2, 3 и 4; врсте такта 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 2/8, 4/8, 2/2; нотне вредности од целе до 

шеснаестине и одговарајуће паузе; ритмичке фигуре; лукови и корона; промена врсте такта; пунктирана и обрнуто 

пунктирана фигура; Метричке врсте и ритмичке фигуре 6/8 – све комбинације са применом лукова и пауза; 

триола; ритмичко читање; двоструко пунктирана и обрнуто пунктирана фигура  на 2 ритмичке јединице; Триола 

на половини;  

Опажање – интонирање - диктат:Усмени диктати: опажање појединачних тонова и мотива и певање тих тонова 

солмизацијом у пређеним тоналитетима, опажање свираних двозвука, опажање и интонирање дурског и молског 

квинтакорда и њихово интонирање, опажање и интонирање мале и велике терце са повезаношћу уз тоналитет, 

препознавање и записивање лакших мелодијско ритмичких диктата, опажање метра. 

Теорија музике: Термини и појмови из мелодике, ритма; нотни и тонски систем; именовање тонова солмизацијом и 

абецедом, хроматски знаци, тетрахорд, лествица, интервали до октаве, ознаке за темпо, динамику, фразирање и 

артикулацију; дурске и молске лествице до 4 предзнака; дурски и молски квинтакорди на свим тоновима; поставка 

лествичних квинтакорада у дуру и молу; Мали дурски септакорд у дуру и молу и умањени са разрешењем у свим 

обрађеним тоналитетима;  

 

Практична настава: Вежбе 

Парлато солмизацијом, парлато абецедом, опажање и интонирање интервала, опажање и интонирање трозвука. 

Литература  

1. Васиљевић, З. (1995) Солфеђо. Нота. Књажевац. 

2. Васиљевић, З. (2003) Солфеђо-Методски практикум. Нота. Књажевац. 

3. Деспић, Д. (1997) Теорија музике. ФМУ. Београд. 

4. Јовановић, В. (1995) Ритмичка лектира за средње музичке школе (друго издање). Савез друштава музичких и 

балетских педагога Србије. Београд.  

5. Киселчић - Тодоровић, Д. (2007) Певање са листа. ФМУ. Београд. 

6. Пантовић, Љ. (1999) Солфеђо 1 – певање и свирање за ученике и студенте музике. Београд – Цетиње.  

7. Тајчевић, М. (1952) Основна теорија музике. КИЗ центар. Београд  
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе   

Теоријска предавања, певање и ритмичко читање, препознавање и интонирање тонова, интервала и акорада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 10 писмени испит 20 

учешће у настави и извршавање задатака и 

вежби 
10 усмени испит 30 

колоквијум 30   



 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: УПОРЕДНИ КЛАВИР 1 

Наставник: мр Марија Аранђеловић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Оспособљавање за коришћење МИДИ клавијатуре и програмирање у области МИДИ-а. 

Упознавање клавира и његових својстава. Описмењавање у виолинском и бас кључу. 

Развијање способности самоконтролом звука. Оспособљавање за уочавање и схватање 

музичких облика, као и неговање ритмичке свести.  

Исход предмета  

Оспособљеност за коришћење МИДИ клавијатуре и програмирање у области МИДИ-а. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Увод, упознавање са кратким историјатом развоја инструмента. Поставка руке и прстију. 

Налажење мелодија по слуху. Увођење поступно нотног писма. Основне врсте удара, 

портаменто, легато, стакато. Динамичке ознаке, piano, mezzoforte, forte, crescendo и 

diminuendo. Ознаке за брзину, andante, moderato, alegretao, allegro. Појам лука. Појам фразе и 

њена реализација. Појам такта, двотакта, тротакта. Упознавање вредности нота и пауза. Појам 

полифоније, канон, имитација. 

ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ – повезивање тонова, подметање палца.  

ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ – свирање дурских лествица до четири повисилице и једне снизилице у 

размаку од једне октаве у четвртинама. 

Литература  

1. Бајер, Ф. (1967) Припремна школа за клавир. Просвета. Београд. 

2. Кршић, Ј. (више изд.) Радна свеска за почетнике. Нота. Књажевац.  

3. Николајев, А. (1993) Свирање на клавиру. КИЗ Центар. Београд.  

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Вежбе на клавиру. Наставник планира индивидуални програм за сваког студента водећи 

рачуна о поступности у повећавању захтева и тренутном нивоу техничких способности и 

знања сваког појединачног  студента. 

Групно жирирање самосталне презентације савладане и навежбане области.  

Тимски и/или индивидуални рад у зависности од способности и напретка сваког појединачног 

студента. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 30 писмени испит  

учешће у настави и извршавање 

задатака и вежби 
30 усмени испит 40 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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 програми: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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: ОМП 

Назив предмета: ДИГИТАЛНО СНИМАЊЕ 

Наставниk:  Дарко Станковић  / Томислав Миленковић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из наставног предмета Аналогно снимање или пристанак предметног 

наставника 

Циљ предмета:  

Овладавање дигиталним снимањем, репродукцијом и едитовањем уз помоћ рачунара; дигиталним 

процесовањем сигнала и напредним поступцима дигиталног едитовања и монтаже уз помоћ рачунара. 

Исход предмета:   

Овладаност рада са дигиталним аудио фајлом на рачунару, такозвани ”Desktop Digital Audio”: 

- оптимизација оперативног система за бављење аудиом 

- аудио хардвер и сотвер, драјвери... 

- технике снимања и едитовања звука на рачунару 

- особине и карактеристике дигиталног аудио фајла 

- напредне технике снимања и едитовања звука на рачунару 

- “DSP” процесовање звука 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Фреквенце одмеравања: jitter, dithering, динамика аудио фајла...; снимање и репродукција на 

дигиталним аудио снимачима; оптимизација рачунарског оперативног система за бављење аудиом; 

инсталација и синхронизација драјвера; врсте драјвера; хардвер намењен аудију; врсте приказа 

(waveform display, амплитуде и timeaxes, сонографски FFT приказ); архивирање аудио фајла; динамика 

и резолуција звучног фајла; фреквенца одмеравања и фреквентна карактеристика звучног фајла – 

Nyquist; деструктивно и недеструктивно едитовање; основни поступци и алати при едитовању. 

Дигитално процесовање сигнала: Volume, DC offset, fade in, fade out; оптимизовање нивоа 

интензитета извођења сигнала са последицама; „Dithering“ i „Noise shaping“, њихова неопходност и 

повезаност са динамичком резолуцијом аудио фајла; оптимизација аналогних нивоа испред АД 

конверзије; АД и ДА конверзија; аудио синхронизација: интерфејс, конекције, проблеми и савети; 

проблеми синхронизације између Аудија и Мидија; „Latency“ узроци настајања и решавање проблема; 

уређаји и plug-ins у оквиру DSP процесовања (дигитални лимитер, multi-band компресор,...); врсте 

дигиталних веза, интерфејси, аудио синхронизација, напредни поступци дигиталног едитовања и 

монтаже звука. 

Практична настава  

Увежбавање наведених садржаја у директном контакту са рачунарима, софтвером и осталим 

уређајима за дигитално снимање, репродукцију и едитовање. 

Литература: 

1. Katz, B. (2015) Mastering Audio: Тhe Art and the Science. Focal Press. Waltham. 

2. Petrović, D. (2011) Digitalni audio (skripta). Akademija umetnosti. Beograd. 

3. Savage, S. (2011) The Art of Digital Audio Recording: A Practical Guide for Home and Studio. 

Oxford University Press. Oxford, England. 

4. Henle, H. (2001) Das Tonstudio Handbuch. GC Carstensen. München. 

5. Huber, D. M. (2017) Modern Recording Techniques. Focal Press / Elsevier. Boston. 

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

Методе извођења наставе:  

Tеоријски блокови. Практичан рад уз менторство. Групно жирирање самосталне (индивидуални и/или 

тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   



 

 

 

Студијски програми: ОМП  

Назив предмета: ЕЛЕКТРОАКУСТИКА 

Наставник: др Бранислав Поповић / Владимир Керкез 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из наставног предмета Физичка и физиолошка акустика или пристанак 

предметног наставника 

Циљ предмета:  

Упознавање са електроакустичким претварачима – микрофони, звучници и слушалице – врсте и 

принципи њиховог рада, основне карактеристике, као и начини њиховог подешавања и 

коришћења.  

Исход предмета:  

Стечена знања о електроакустичким претварачима, као основа за професионално бављење и 

проучавање звука. Оспособољеност за избор и поставке микрофона и звучника у системима за 

снимање говора, музике и амбијенталног звука, као и у системима за озвучавање отворених 

простора. 

Садржај предмета: 

Предавања су прилагођена студентима уметничких усмерења, без сувишних инжењерских 

детаља. 

Микрофони: врсте и основне особине микрофона; режими рада микрофонских мембрана; 

акустичка подела и карактеристике усмерености; електрична подела (принципи рада и 

карактеристике микрофона): електродинамички, пиезоелектрични, кондензаторски и електрет 

микрофони; микрофони велике усмерености и микрофонски низови; избор, поставке и примена 

микрофона. 

Звучници: врсте и основне особине звучника; електродинамички звучници (принципи рада и 

карактеристике); нискотонски, средњетонски и високотонски звучници; уграђивање звучника 

(звучници са затвореном, бас-рефлекс кутијом и пасивним радијатором); звучници са левком; 

принцип рада и основне карактеристике звучника са дистрибуираним изворима вибрација; 

окружујући звук; избор, поставке и примена звучника. 

Слушалице: основне особине, типови и примена; трендови у развоју електроакустичких 

претварача, минијатуризација и уградња у мобилне уређаје.  

Литература  

1. Borwick, Ј. (2001) Loudspeaker and Headphone Handbook. Focal Press. Boston. 

2. Eargle, J. (2004) Microphone Book. Focal Press. Boston. 

3. Куртовић, Х. (1982) Основи техничке акустике. Научна књига. Београд. 

4. Поповић, Б. (2021) Електроакустика. Презентације са предавања. Академија уметности. 

Београд. 

5. Правица, П., Дринчић, Д. (2006) Електроакустика. ВШЕР. Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава (.ppt презентације и анимације) уз активно учешће студената. Менторски рад 

(колоквијуми, семестрални рад о одабраној теми). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 испит 50 

колоквијуми 20   

семестрални рад 20   
 

 

 

 

 



Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: СОЛФЕЂО СА ТЕОРИЈОМ МУЗИКЕ 2 

Наставник: др Саша Божидаревић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен испит из предмета Солфеђо са теоријом музике 1 или пристанак наставника 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да развије интонативни слух и ритмички осећај, музикалност и музичку писменост, са циљем 

бољег опажања и перцепције сложених музичких, звучних записа. Развијање музичких способности (свих 

елемената музикалности, посебно музичке меморије, способности праћења мелодијског, полифоног и 

хармонског тока), читања, писања и схватања музике и музичког писма са развојем музичког мишљења. 

Стицање знања из теорије музике.     

Исход предмета  

Савладавање алтерација и  модулација  (прва квинтна сродност) и записивања мелодија заснованих на 

примерима ове врсте. Овладавање музичким појмовима и законитостима теорије музике. Успешно 

препознавање и интерпретација мешовитих ритмовима, мелодијских вежби, парлата и тумачења хармонских 

веза. Унапређење свих аспеката из предмета солфеђа са циљем што квалитетнијег памћења и бележења 

музиког текста. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Хроматика, енхармонско презначење, дуола, триола, квартола, квинтола, модуси, фолклорни ритмови)  

Мелодика:H, Des дур и b мол; композиције са клавирском пратњом; модулација у доминантне тоналитете и 

паралелни мол; певање народних песама у народним ритмовима и тактовима. Певање мелодијско ритмичких 

примера у новопређеним тоналитетима. Fis, Ges дур и es мол; певање лествичних квинтакорада и каденци до 7 

предзнака; хроматске фигурације у мелодијским примерима.  

Ритам: Сложенија подела тродела у тактовима 6/8 и 9/8 са луковима и паузама; прећи 6/4, 3/2 и народни ритам 

5/8, 7/8 и 9/8;  

Опажање-интонирање-диктат: Опажање појединачних тонова, мотива и двозвука у бржем темпу и у свим 

обрађеним тоналитетима; опажање и интонирање умањеног и прекомерног квинтакорда са разрешењем у 

одговарајући тоналитет; интонирање доминантног септакорда у дуру и молу и умањеног у хармонском молу; 

опажање и интонирање умањеног квинтакорда са обртајима; опажање и интонирање малог дурског септакорда 

са обртајима као и умањеног септакорда са разрешењима у основни тоналитет; мелодијско ритмички диктати у 

оквиру градива.  

Теорија музике: Све лествице и лествични квинтакорди; каденце дура и свих молова; поставка мол-дура; 

Доминантни септакорд са обртајима вежбања. Модуси сви од сваког тона са вежбањем конструисања.  

 

Практична настава: Вежбе 

Опажање и интонирање септакорада, певање мелодијских етида уз клавирску пратњу. 

Литература  

1. Васиљевић, З. (1995) Солфеђо. Нота. Књажевац. 

2. Васиљевић, З. (2003) Солфеђо-Методски практикум. Нота. Књажевац. 

3. Деспић, Д. (1997) Теорија музике. ФМУ. Београд. 

4. Јовановић, В. (1995) Ритмичка лектира за средње музичке школе (друго издање). Савез друштава 

музичких и балетских педагога Србије. Београд.  

5. Киселчић - Тодоровић, Д. (2007) Певање са листа. ФМУ. Београд. 

6. Пантовић, Љ. (1999) Солфеђо 1 – певање и свирање за ученике и студенте музике. Београд – Цетиње.  

7. Popović, B. (1984) Intonacija. Univerzitet umetnosti u Beogradu. Beograd.  

8. Тајчевић, М. (1952) Основна теорија музике. КИЗ центар. Београд  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе    

Теоријска предавања, певање и ритмичко читање, препознавање и интонирање тонова, интервала и акорада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 10 писмени испит 20 

учешће у настави и извршавање 

задатака и вежби 
10 усмени испит 30 

колоквијум 30   



 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Наставник: др ум. Ана Гњатовић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање основних знања о музичким инструментима, њиховим интерпретативним могућно-

стима, регистрима, боји тона, пореклу и историјском развоју, нотацији и сл.  

Исход предмета  

Овладаност основним појмовима акустике и психоакустике, потребним за праћење музичког 

записа током процеса снимања звука/музике. Развијен аудиолошки осећај и оријентација у 

звучним догађањима у партитури, предвиђања и читања унапред. Овладаност теоријским, 

аналитичким и практичним знањима о могућностима различитих инструмената. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови о звуку. Класификација музичких инструмената. Гудачки инструменти. 

Жичани инструменти: харфа, лаута, мандолина, гитара. Дрвени дувачки инструменти. Лимени 

дувачки инструменти. Инструменти са диркама: клавир. Остали инструменти са диркама. 

Удараљке. Људски глас. Електронски музички инструменти. Традиционални музички 

инструменти – преглед. Инструментални ансамбли. Камерни ансамбли. Врсте и састави 

оркестара.  

Литература  

1. Деспић, Д. Музички инструменти.(1979) Универзитет уметности у Београду. Београд. 

2. Kent, К. (2001) Technique of Orchestration. Prentice Hall. New Jersey. 

3. Обрадовић, А. (1997) Увод у оркестрацију. Универзитет уметности у Београду. Београд 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, слушање музике, колоквијум. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
завршни испит  поена 

присуство настави 15 усмени испит 40 

учешће у настави и извршавање 

задатака и вежби 
15   

колоквијум 30   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: УПОРЕДНИ КЛАВИР 2 

Наставник: мр Марија Аранђеловић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из наставног предмета Упоредни клавир 1 или пристанак предметног 

наставника 

Циљ предмета 

Упознавање са основним елементима форме и законима метрике. Стицање знања о 

динамичким скалама, као и диференцирању мелодије од пратње. Развијање даљег рада на 

полифонији, истицању мелодије и анализи облика уз тумачење значења и конструкције дела. 

Исход предмета  

Стечена напредна знања и вештине за коришћење МИДИ клавијатуре и програмирање у 

области МИДИ-а. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Основни елементи форме – мотив, реченица, период, облик песме, сонатина. Разне врсте 

тактова, слаб и јак део такта, акценти. Динамичке нијансе – mezzopiano, piano, pianissimo. 

Анализа облика – сонатина; менует; гавота.  

Свирање четвороручно. Читање са листа одвојено и заједно. Рад на полифонији. Увођење 

педализације. Свирање лествица у две октаве паралелно и супротно у осминама. 

Врсте удара – стакато из подлактице, из прста; нон легато; портато; репетиција; легато. 

Техничке вежбе са ритмичким варијантама, хроматске транспозиције; диференцирање леве и 

десне руке. Вежбе за правилно низање тонова; изједначење удара и учвршћивање прстију; 

различита артикулација.  

Све дурске лествице у распону од три октаве у осминама, триолама, паралелно и супротно; 

молске лествице до четири снизилице и четири повисилице; хроматске лествице у распону од 

две октаве – паралелно; трозвук четворогласно кроз две октаве разложено; читање са листа 

лаганих вежби одвојено и заједно.                                                                                                                                 

Литература  

1. Бајер, Ф. (1967) Припремна школа за клавир. Просвета. Београд. 

2. Кршић, Ј. (више изд.) Клавирска читанка. Нота. Књажевац.  

3. Николајев, А. (1993) Свирање на клавиру. КИЗ Центар. Београд.  

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:  Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Вежбе на клавиру. Наставник планира индивидуални програм за сваког студента водећи 

рачуна о поступности у повећавању захтева и тренутном нивоу техничких способности и 

знања сваког појединачног  студента. 

Групно жирирање самосталне презентације савладане и навежбане области.  

Тимски и/или индивидуални рад у зависности од способности и напретка сваког појединачног 

студента. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 30 писмени испит  

учешће у настави и извршавање 

задатака и вежби 
30 усмени испит 40 

 
 
 
 
 

 



Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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: ОМП 

Назив предмета: ИСТОРИЈА МУЗИКЕ  

Наставник: др Саша Божидаревић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавање основним знањима из историјског развоја музике (епоха, стилова, форми, инди-

видуалних стваралачких доприноса итд.). Проучавање музике и сагледавање њеног значаја у 

контексту других релевантних друштвених, политичко-економских и културалних појава. 

Формирање и развијање теоријско-аналитичког и критичког мишљења, ставова и вредности. 

Исход предмета  

Стечена знања о развојним процесима у историји музике од првих облика уметничког – 

музичког стваралаштва до првих деценија 21. века. Овладаност разумевањима историјских, 

теоријско-аналитичких и културолошких карактеристика изучених епоха, стилова, форми и 

других музичких појава. Оспосбљеност за креативну примену стечених знања и разумевања у 

пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Уметност и музика првобитних заједница и музика старих источних цивилизација (Египат, 

Месопотамија, Индија, Кина, Јапан...).Уметност и музика античке Грчке и Рима. Духовна 

музика средњег века. Световна музика средњег века. Вокални жанрови духовне и световне 

музике у ренесанси. Фламански и Италијански композитори 15. и 16. века (Венецијанска и 

Римска школа).Барокна опера. Духовни облици барокне музике (кантата, ораторијум, пасија, 

миса). Најзначајни ствараоци барока и њихова дела (Георг Фридрих Хендл и Јохан Себастијан 

Бах). Музички класицизам – ствараоци и најзначајније форме (Јозеф Хајдн, Волфганг 

Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен). Романтизам у музици – категоризација и ствараоци. 

Опера у романтизму. Импресионизам и експресионизам. Авангардни правци у музици 20. 

века (додекафонија и алеаторика). Српска хорска музика 19. и 20. века. Савремена српска 

музика (стилске тенденције и најзначајнији ствараоци) 

Литература  

1. Andreis, Ј. (1974/76) Povijest glazbe I. Liber / Mladost. Zagreb.  

2. Grout, D. J. Palisca. C. V. (2001) A History of Western Music. W.W. Norton & Company. New York / 

London. 

3. Марковић, Т. (2009) Стил: Историјске и аналитичко-теоријске координате. ФМУ. Београд. 

4. Пејовић, Р. (2004) Музика минулог доба. Портал. Београд. 

5. Пејовић, Р. и сарадници. (1998) Српска музика од насељавања словенских племена на 

Балканско полуострво до краја 18. века. Универзитет уметности у Београду. Београд. 

6. Sadie, S. (ed) (1980) The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 1-20. Macmillan 

Publishers Limited. London. 

7. Стојановић-Новичић, Д. (2004) Ридер за историју музике (прва година).  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе: Теоријска предавања, слушање музике, колоквијум. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 15 усмени испит 40 

учешће у настави и извршавање 

задатака и вежби 
15   

колоквијум 30   



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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 програми: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОРМ 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ 

Назив предмета: ОСНОВЕ ПОЗОРИШНЕ РЕЖИЈЕ 

Наставници: Милан Нешковић, Милица Краљ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Припрема драмског текста за сценско извођење, како би се омогућила ефикаснија и боља 

комуникација/сарадњa у реализацији позоришне представе. 

Исход предмета  

Овладаност основним проблемима позоришне режије. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Припрема за рад – анализа драмског дела: тематска и идејна основа, ликови, основни 

сукоб. Рад са глумцима – подела улога, говорне радње, проблеми мизансцена, конкретна 

сценска радња, пут ка глумачкој креацији. 

Композиција представе – ритам и темпо, атмосфера, решење и значење простора, костим 

и маска, осветљење, уклапање музике, звучни и други ефекти, проблематика жанра и 

стила,  публика – критика. 

 

Практична настава 

Практично истраживање драмских ситуација. 

Читајуће и мизансценске пробе одабраног драмског текста. 

Литература  

1. Арто, А. (1992) Позориште и његов двојник. Прометеј. Нови Сад. 

2. Брехт, Б. (1979) Дијалектика у театру. Нолит. Београд. 

3. Брук, П. (1995) Празан простор. Лапис. Београд. 

4. Клајн, Х. (1995) Основни проблеми режије. Универзитет уметности. Београд. 

5. Мејерхољд, В. (1976) О позоришту. Нолит, Београд. 

6. Пињар, Р. (1970) Историја казалишта. Матица хрватска. Загреб. 

Најпознатија дела класичне и домаће драмске литературе (по потреби). 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Анализа одабраних драмских текстова, одабраних представа текућег 

репертоара позоришта (или наменски приказаних видео записа из историје позоришта). 

Практичан рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 усмени испит 40 

израда самосталне редитељске 

експликације и њена одбрана 
30   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: ТЕХНИКЕ ВИШЕКАНАЛНОГ СНИМАЊА И МОНТАЖЕ 

МУЗИКЕ 

Наставницк: Дарко  Станковић / Владимир Керкез 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из наставног предмета Дигитално снимање или пристанак 

предметног наставника 

Циљ предмета:  

Овладавање поступцима и алатима снимања и монтаже музике; и принципима 

креативног процеса у пољу вишеканалне синхронизације. 

Исход предмета:  

Оспособљеност за вишеканална и вишемикрофонска снимања музике и њихову 

монтажу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Технике, процедуре, поступци, напредни приступи, нивои приликом вишеканалне 

синхронизације. Каналска и мониторска секција; „Inline“ и „Bus“ режијски столови, 

разлике и сличности, поступци у раду. Употреба преспојних тачака, директних излаза, 

додатних слања, bus-ова. Употреба каналске и мониторске секције и мерних 

инструмената на свакој од њих. Рад са екстерним предпојачањима. Основне технике 

вишеканалног снимања и мониторинга у оквирима популарне музике (бубањ, 

перкусије, електричне и акустичне гитаре, клавир, глас и хор), технике и алати за 

дигитално едитовање, синхронизацију, монтажу и рестаурацију музике. 

Практична настава  

Увежбавање наведених садржаја у директном контакту са вишеканалним снимачима, 

конвертерима, картицама, предпојачањима, режијским столом (аналогним и 

дигиталним), преспојним пољем и осталим уређајима потребним за реализацију 

вишеканалног као и вишемикрофонског снимка. 

Литература 

1. Benediktsson, B. (2007) Recording & Mixing Strategies. Rockable Press. United States. 

2. Основић, А./Феце, И./Тибаи, С. (1989) Акустика и тонско снимање. Радничко и 

народно свеучилиште „Моша Пијаде“. Загреб. 

3. Pallemanns, U. (2010) Guitar Recordings. PPV Medien. SAE Institute. Berlin. 

4. Pallemanns, U. (2010) Drum Recordings. PPV Medien. SAE Institute. Berlin. 

5. PUREMIX (2013) Hybrid Digital Analog Recording. PureMix.com. 

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

Методе извођења наставе:  

Теоријски блокови. Практичан рад уз менторство. Групно жирирање самосталне 

(индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   
практични  радови-снимци 30   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета:  МИДИ 

Наставник: Дарко Станковић  

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положени испити из наставних предмета Упоредни клавир 1 и Солфеђо са теоријом 

музике 1 

Циљ предмета:  
Оспособљавање за стварање музике помоћу рачунара. Стицање знања за програмирање 

савремене музике у оквиру „MIDI“ система. Овладавање применом свих елемената модерног 

„MIDI“-a. 

Исход предмета:  
Овладаност дигиталним MIDI фајлом на рачунару, повезивањем MIDI система са 

програмирањем музике. Оспособљеност за синхронизацију, аутоматизацију MIDI система, као 

и дизајн звука помоћу MIDI уређаја. Спремност за стварање и едитовање звучних боја помоћу 

MIDI едитора, као и модерне “block” хармонизације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Историјат, конекције, интерфејси, кабл; каналске и ситемске MIDI поруке. MIDI modes; MIDI 

едитовање, синхронизација: MIDI clock, MTC; sys.exclusive; Frame rates и SMPTE View offset. 

Синхронизација између мидија и аудија; синхронајзери; Sample Dump Стандарди; MIDI 

playback параметри; GM и XG стандарди; миди филтери; миди аутоматизација параметара 

(миди јачина и панорама). 

Практична настава  

Увежбавање наведених садржаја у директном контакту са рачунарима, софтвером и осталим 

уређајима за MIDI снимање, репродукцију, едитовање. синхронизацију, аутоматизацију и 

звучни дизајн. 

Литература:   

1. Albano, J. (2017) Audiopedia 109 MIDI. Internet izdanje. Ask Video.com 

2. Gilreath, P. (2007) The Guide to MIDI Orchestration. Focal Press. Waltham. 

3. Milsted, B. (2001) Home recording power. Muska & Lipman. Cincinnati. 

4. Pejrolo, A. (2007) Acoustic and MIDI orchestration for the contemporary composer. Focal 

Press. Waltham. 

5. Petrović, D. (2011) Skripte МИДИ 1&2. Akademija umetnosti. Beograd. 

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

Методе извођења наставе:  
Теоријски блокови. Практични рад уз менторство. Групно жирирање самосталне 

(индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   



 

 

 

 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: СОЛФЕЂО СА ТЕОРИЈОМ МУЗИКЕ 3 

Наставник: др Саша Божидаревић / мр Марија Аранђеловић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен испит из предмета Солфеђо са теоријом музике 2 или пристанак наставника 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да развије интонативни слух и ритмички осећај, музикалност и музичку писменост, са циљем 

бољег опажања и перцепције сложених музичких, звучних записа. Развијање музичких способности (свих 

елемената музикалности, посебно музичке меморије, способности праћења мелодијског, полифоног и 

хармонског тока), читања, писања и схватања музике и музичког писма са развојем музичког мишљења. 

Стицање знања из теорије музике.   

Исход предмета  

Савладавање алтерација и  модулација  и записивања мелодија заснованих на примерима ове врсте. Овладавање 

музичким појмовима и законитостима теорије музике. Успешно препознавање и интерпретација мешовитих 

ритмовима, мелодијских вежби, парлата и акорада хроматског типа. Унапређење свих аспеката из предмета 

солфеђа са циљем што квалитетнијег памћења и бележења музиког текста. 

Садржај предмета 

Теоријска настава (све врсте модулација, алтеровани акорди хроматског типа, лествице специфичне грађе)  

Мелодика:  Певање мелодијских вежби са алтерацијама и модулирајућим током; певање мелодијско-ритмичких 

примера изграђених од лествичних структура специфичне грађе. Певање мелодијско- ритмичких примера у 

тоналитетима са већим бројем предзнака (5, 6 и 7).  

Ритам: Извођење сложенијих ритмичких примера изграђених на бази променљивих и мешовитих ритмичких 

формација. Извођење ритмичких вежби у којима су употребљене неправилне ритмичке јединице  (дуоле, 

квартоле, квинтоле и сл.) у већем обиму.  

Опажање-интонирање-диктат: Опажање појединачних тонова, мотива и двозвука у бржем темпу и у свим 

обрађеним тоналитетима; опажање и интонирање свих обртаја умањеног и прекомерног квинтакорда и 

умањеног и полуумањеног септакорда.  Интонирање акорада (септакорада) хроматског типа и њихових обртаја. 

Мелодијско-ритмички диктати базирани на примерима из градива. 

Теорија музике:  Конструисање лествичних низова специфичне грађе. Конструисање септакорада хроматског 

типа (тврдо умањени, двоструко и троструко умањени). Модуси сви од сваког тона са вежбањем конструисања.  

Практична настава:Вежбе 

Опажање и интонирање септакорада, певање мелодијских етида уз клавирску пратњу. 

Литература  

1. Васиљевић, З. (1995) Солфеђо. Нота. Књажевац. 

2. Васиљевић, З. (2003) Солфеђо-Методски практикум. Нота. Књажевац. 

3. Деспић, Д. (1997) Теорија музике. ФМУ. Београд. 

4. Јовановић, В. (1995) Ритмичка лектира за средње музичке школе (друго издање). Савез друштава 

музичких и балетских педагога Србије. Београд.  

5. Киселчић - Тодоровић, Д. (2007) Певање са листа. ФМУ. Београд. 

6. Пантовић, Љ. (1999) Солфеђо 1 – певање и свирање за ученике и студенте музике. Београд-Цетиње.  

7. Popović, B. (1984) Intonacija. Univerzitet umetnosti u Beogradu. Beograd.  

8. Тајчевић, М. (1952) Основна теорија музике. КИЗ центар. Београд  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе   

Теоријска предавања, певање и ритмичко читање, препознавање и интонирање тонова, интервала и акорада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 10 писмени испит 20 

учешће у настави и извршавање задатака и 

вежби 
10 усмени испит 30 

колоквијум 30   



 
 

  

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: УПОРЕДНИ КЛАВИР 3 

Наставник: мр Марија Аранђеловић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из наставног предмета Упоредни клавир 2 или пристанак предметног наставника 

Циљ предмета 

Упознавање са елементима правилне интерпретације и читање са листа лаких композиција. 

Оспособљавање за решавање проблема полиритмије. Даље овладавање техничким елементима и 

продубљивање полифоније. Упознавање са врстама меморије. Стицање знања и вештина за постизање 

ритмичке стабилности у вези са техничком сигурношћу. Упознавање са основним стиловима 

композиције. Разрада елемената интерпретације. 

Исход предмета  

Највиша оспособљеност и вештина за коришћење МИДИ клавијатуре и програмирање у области 

МИДИ-а. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Техника двогласа у полифоним композицијама; проширена примена педала; анализа облика – секвенца; 

дводелна песма; троделна песма; мали прелудијум. Анализа стилова; анализа израза и интерпретације; 

агогика; темпо. 

Вежбе за јачање прстију, акценат на четвртом и петом. Вежбе за подметање палца и брзо низање 

прсторедних група; упознавање и свирање украса; дурске лествице у четири октаве у шеснаестинама, 

паралелно; молске и хроматске лествице у четири октаве у шеснаестинама, паралелно; трозвуци 

разложено кроз четири октаве; доминантни и умањени септакорд, кроз две октаве разложено. 

Свирање каденце; дурске и молске лествице у размаку октаве у паралелном кретању у шеснаестинама, 

четири октаве; хроматске лествице у четири октаве у шеснаестинама, паралелно; велико разлагање 

трозвука у осминама кроз четири октаве, паралелно; велико разлагање доминантног и умањеног 

септакорда, кроз четири октаве, паралелно. 
Литература  

1. Бах, Ј. С. (1987) Двогласне инвенције за клавир. Просвета. Београд. 

2. Кршић, Ј. (1994) Клавирска хрестоматија. Нота. Књажевац. 

3. Faber, N. / Faber, R. (s.a.) Piano literature, book 4 : late intermediate. FJH Music Company Inc. 

Број часова  активне 

наставе  

Теоријска настава: 

 
Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Вежбе на клавиру. Наставник планира индивидуални програм за сваког студента водећи рачуна о 

поступности у повећавању захтева и тренутном нивоу техничких способности и знања сваког 

појединачног  студента. 

Групно жирирање самосталне презентације савладане и навежбане области.  

Тимски и/или индивидуални рад у зависности од способности и напретка сваког појединачног 

студента. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 30 писмени испит  

учешће у настави и 

извршавање задатака и вежби 
30 усмени испит 40 

 

 
 

 

 

 

 
 



Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ  

Назив предмета: МУЗИКА ЗА ФИЛМ И ТЕЛЕВИЗИЈУ 

Наставници: мр Борис Шурлан / Томислав Миленковић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Успостављање односа према музици у контексту примене у филму и телевизији. 

Исход предмета:  

Стечена знања о музици у филму и телевизији, кроз изучавање историје филмске музике и развој 

и технологије музичког снимања. Остварен увид у композиторски рад и обликовање музике. 

Разумевање улоге музике и музичких израза у филму и телевизији. 

Садржај предмета: Теоријска настава  

Историја филмске музике: музика у немом филму; почеци звучног филма; „Златно добаˮ 

Холивуда (1930-1950); музички стилови од 1950. до 1975.; музика у филму од 1975. до данас; 

“Spotting”(анализа, дефинисање музике и музичких „нумера”): дефинисање глобалног музичког 

стила, израза и карактера музике; „привремене – Temp.” музике; дефинисање главне теме филма; 

„CUE” – одређивање и дефинисање улазних и  излазних одредница „музичког времена”. 

Композиторски рад и обликовање музике: музика као контрапункт филму; мелодија, ритам или 

хармонија као конструктивни елементи тематизма; одређивање и дефинисање музичких 

акцената; музички педал – „оргелпункт“ у служби драматургије; мотивски рад и дефинисање 

„лајтмотива“; одређење конструктивних елемената стила, економија звучних средстава; 

архитектонски и еволутивни принцип у изградњи музичких облика у филму; обезбеђивање 

музичког континуитета; контраст као покретач драме; остваривање принципа „јединства у 

разноврсности”; Улога музике и музички изазови: физичка, психолошка и  техничка улога музике 

у филму и ТВ; физичка улога: одређивање локације филма; одређивање временског периода; 

појам „source music” („живеˮ музике) и њено коришћење у филму; „етноˮ и „историјска” музика 

и њена примена; „mickey-mousing” – дословно музичко праћење покрета у филму; психолошка 

улога: креирање расположења; музика као тумач слике (неизречених  мисли, осећања и емоција); 

техничка улога: повезивање читавог филма у јединствену целину применом принципа 

континуитета и транзиције, као и јединства у разноврсности; музика као пратилац и стваралац 

драме; писање музике за дијалог; значење појма „soundtrackˮ. Технологија музичког процеса: 

снимање музике коришћењем рачунара; микрофонско снимање музике; снимање и састав 

симфонијског оркестра; синхронизација музике на филм; микс снимљене музике као и доставни 

формати (delivery formats) за финални микс звука у филму и ТВ; стерео и окружујући звук у 

филму и ТВ.    

Практична настава: Примена наведених садржаја у директном контакту с рачунарима; слушање 

филмске музике; вежбање избора музичког материјала за задате филмске секвенце; увежбавање 

појединих технолошких фаза музичког процеса.                                   

Литература  

1. Davis, R. (1999) Complete Guide to Film Scoring. Berklee Press. Boston. 

2. Rona, J. (2000) Reel World: Scoring for Pictures. Miller Freeman Books. San Francisco. 

3. Hill, A. (2017) Scoring the Screen: The Secret Language of Film Music. Hal Leonard Books, 

Milwaukee. 

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

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови и вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 практичан  испит 40 

активност на вежбама 30   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: ДИЗАЈН ЗВУКА ЗА РАДИО И ПОЗОРИШТЕ 

Наставник: Борис Шурлан / Томислав Миленковић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставног предмета Дигитално снимање 

Циљ предмета:  

Овладавање концептима дизајна звука за радијске емисије и радио драме, као и принципима 

звучне реализације позоришне представе. Оспособљавање за примену модерне технологије и 

формирање естетског става у дизајну звука позоришних представа. 

Исход предмета:  

Стечена знања и разумевања технологије и метода које се користе за снимање и дизајн звука 

радијских емисија и радио драма. Оспособљеност за дизајнирање звука за радио и позориште. 

Оформљен естетски став у односу на креирање звучне слике позоришне представе.  

Садржај предмета  

Теоријска настава:  

Врсте радијских емисија. Снимање говорних садржаја. Развој радио драме. Драматургија звука 

радио драме. Експериментална радио драма. Технике снимања радио драме. Монтажа звучних 

ефеката. Постпродукција звука радио драме. Позориште и позоришни жанр. Процес настанка 

позоришне представе. Развој дизајна звука у позоришту. Дизајнер звука, реализатор и техничар 

звука. Стваралачки процес дизајнирања звука за позориште. Звучни простор и звучни планови. 

Експликација дизајнера звука. Дизајнирање звучних објеката. Креирање звучног амбијентa. 

Сарадња дизајнера звука са композитором. Књига вођења представе. Места уласка и изласка 

звука – шлагворт. Техничка и генерална проба. 

Практична настава 

Увежбавање наведених садржаја у директном контакту са снимачима, микрофонима, 

рачунарима и осталим уређајима потребним за снимање звука за радио и позориште. 

Инсиситирање на естетском приступу драматургији радио драме и позоришне представе. 

Литература  

1. Deiorio, V. (2018) The Art of Theatrical Sound Design: A Practical Guide. Methuen 

Publishing. North Yorkshire. 

2. Kaye, D. (2015) Sound and Music for the Theatre. Routledge. Waltham. 

3. Mott, R. (2009) The Audio Theater Guide: Vocal Acting, Writing, Sound Effects and 

Directing for a Listening Audience. McFarland & Company. Jefferson. 

4. Fry, G. (2019) Sound Design for the Stage. Crowood Press. Marlborough. 

5. Hand, R. (2011) The Radio Drama Handbook: Audio Drama in Context and Practice. 

Continuum. London. 

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

Методе извођења наставе:  

Теоријски блокови. Практични рад уз менторство. Групно жирирање самосталне 

(индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

самостална 

продукција/презентација 
30   



 

Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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 програми:  ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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 програм:  ОМП 

Назив предмета: ДИГИТАЛНИ АУДИО СИСТЕМИ 1 

Наставник: Владимир Керкез 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положени испити из наставних предмета Дигитално снимање и МИДИ или 

пристанак предметног наставника 

Циљ предмета:  

Оспособљавање за коришћење најпознатијих и најпризнатијих аудио-система и аудио-

окружења – софтвера у области звука. 

Исход предмета:  

Оспособљеност за примену стечених знања о најпознатијим и најпризнатијим аудио-

системима и аудио-окружењима у области звука. Овладаност вештином коришћења 

радне станице – „DAW“ система: Pro Tools. 

Садржај предмета  

Теоријска настава  

Pro Tools (интерфејс, прозори, функције, предности, мане); комплетан преглед и 

детаљна анализа наведеног софтвера; први поглед, инсталација у оквиру оперативног 

система; подешавање оперативног система; снимање и репродукција аудиа; снимање и 

репродукција MIDI-а; окружење миксера и његова употреба; креирања „mix“ окружења 

за „surround“; процес едитовања у Пројекат прозору; употреба виртуалних 

инструмената; темпо и са њим повезана употреба loop-ова; едитовање аудиа; аудио 

едитор; sample едитор; едитовање MIDI-а са алатима; подешавања и преференце; 

транспортне контроле; листа догађаја; key едитор; квантизација; едитор за писање и 

штампање нота; темпо; синхронизација; видео прозор са окружењем; подржани 

контролери и рад са њима.  

Практична настава 

Увежбавање наведених садржаја у директном контакту са планираном и обрађиваном 

„DAW” (Digital Audio Workstation) радном станицом тј. њеним окружењем. 

Литература  

1. Avid Inc. (2020) Pro Tools Manuals. Avid Inc. Burlington. Massachusetts.  

2. Video škola (2020) Pro Tools. Macprovideo. 

3. Video škola (2020) Pro Tools. AskVideo. 

4. Video škola (2020) Pro Tools. Lynda. 

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

 

Методе извођења наставе:  

Tеоријски блокови. Практичан рад уз менторство. Групно жирирање самосталне 

(индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01eYNqWCMfRAaMyezQ8G0SJ0CUA-Q:1614961866668&q=Burlington,+Massachusetts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEw2yzZRgjBzjXILtbSyk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWGamJKYWliUUlqUXFi1glnUqLcjLz0kvy83QUfBOLixOTM0qLU0tKinewMgIAqmmkmWMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjCu43jyZnvAhWmzoUKHZbYBM0QmxMoATAjegQILhAD&biw=2560&bih=947


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: ТЕХНИКЕ ВИШЕКАНАЛНОГ МИКСА МУЗИКЕ 

Наставници: мр Борис Шурлан / Томислав Миленковић, Александар Лазаревић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из наставног предмета Технике вишеканалног снимања и 

монтаже музике или пристанак предметног наставника 

Циљ предмета:  

Стицање знања за финално техничко и естетско уобличавање вишеканалног снимка. 

Оспособљавање за индивидуални креативни приступ процесу микса музике. 

Исход предмета:  

Стечена напредна знања о музичкој продукцији и дизајну звука. Оспособљеност за 

финални и најважнији поступак техничког и естетског уобличавања сложеног, 

вишеканално снимљеног звучног материјала.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Технике, процедуре, поступци, нивои и савети како доћи до доброг микса. Технике 

микса у аналогној, дигиталној и хибридној конфигурацији. Критичко слушање. 

Употреба аналогних и дигиталних процесора аудио сигнала у процесу микса. Редослед 

поступака у миксу. Подешавање нивоа враћених трака, реверба, екстерних уређаја. 

Употреба преспојних тачака, директних излаза, додатних слања, bus-ова. Употреба 

каналске и мониторске секције и мерних инструмената на свакој од њих. Коришћење 

аутоматизације. Динамика микса у односу на аранжман. Mixbus компресија.  

Практична настава 

Увежбавање наведених садржаја у директном контакту са аналогним режијским 

столом, контролером, рачунарима, софтвером и осталим уређајима потребним за 

реализацију вишеканалног микса. 

Литература  

1. Björgvin, B. (2007) Recording & Mixing Strategies. Rockable Press. 

2. Gibson, D. (2019) The Art of Mixing. Routledge. Abindon. 

3. Izhaki, R. (2017) Mixing Audio, Concepts, Practices and Tools. Routledge. 

Abindon. 

4. Owinski, B. (2017) The Mixing Engineer's Handbook. Bobby Owsinski Media 

Group. Los Angeles. 

5. PUREMIX (2013) Hybrid. Digital. Analog. Мixing. PureMix-USA. 

6. Hamidovic, E. (2015) The Systematic Mixing Guide. Null and Void. Lund. 

Број часова  активне наставe Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 60 

Методе извођења наставе: 

Теоријски блокови. Практични рад уз менторство. Групно жирирање самосталне 

(индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: ПРОДУКЦИЈА ЗВУКА ЗА ФТВ 1 

Наставник:  Владимир Керкез / Томислав Миленковић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставног предмета  Дизајн звука за радио и позориште 

Циљ предмета:  

Оспособљавање за снимање звука за све врсте филмских и телевизијских садржаја. 

Исход предмета:  

Стечена знања и разумевања технологије и метода које се користе за снимање звука на филму и 

телевизији. 

Садржај предмета  

Теоријска настава  

Историјат снимања звука за визуелне медије. Опрема за снимање звука: снимачи, батерије, 

врсте микрофона и пратећа опрема, lavalier микрофони и бежични системи (разлика у 

технологији, предности и мане), одећа... Упознавање са сценаријом. Извиђање локације. Улога 

сниматеља звука и микромана. Клапа. Књига снимања звука. IT звук (PFX). Wild траке. 

Снимање атмосфера. Снимање звучних ефеката на терену. Снимање off-а. Снимање интервјуа. 

Снимање звука за телевизију (снимљени и уживо програм). 

Практична настава 

Увежбавање наведених садржаја у директном контакту са снимачима, микрофонима и осталим 

уређајима потребним за снимање звука за филм и телевизију. Инсиситирање на естетском 

приступу сцени и звучним материјалима који се снимају. 

Литература  

6. Viers, R. (2012) The Location Sound Bible: How to Record Professional Dialog for Film and 

TV. Michael Wiese Productions. Studio City. 

7. Viers, R. (2008) The Sound Effects Bible: How to Create and Record Hollywood Style Sound 

Effects. Michael Wiese Productions. Studio City. 

8. Murphy, J. (2015) Production Sound Mixing: The Art and Craft of Sound Recording for the 

Moving Image. Bloomsbury Academic. London. 

9. Mierzva, P. (2021) Behind the Sound Cart: A Veteran's Guide to Sound on the Set. Ulano 

Sound Services. Inc. Los Angeles. 

10. Нисбет, А. (1987) Снимање звука за радио, ТВ и филм. ФДУ. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Теоријски блокови. Практичан рад уз менторство. Групно 

жирирање самосталне (индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   



Студијски програми: ОМП  

Назив предмета: АКУСТИКA ПРОСТОРIJA СА ОЗВУЧАВАЊЕМ 

Наставник: др Бранислав Поповић, Дарко Станковић / Владимир Керкез 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставног предмета Електроакустика или пристанак предметног 

наставника 

Циљ предмета:  

Овладавање знањима из просторне акустике, акустичких материјала, заштите од буке и 

озвучавања. Оспоосбљавање за примену софтверских алата за предикцију акустичких 

карактеристика просторија и процену разултата озвучавања.  

Исход предмета:  

Стечена знања о просторној акустици, акустичким материјалима, особинама буке и начинима 

деловања на човека, заштити од буке и озвучавању простора. Оспособљеност за процене 

акустичке карактеристике просторија; предлагање акустичке обраде са изолацијом од буке; као и 

за пројектовање, одабир и постављање озвучења отвореног или затвореног простора. 

Садржај предмета: 

Материја је прилагођена студентима уметничких усмерења, без сувишних инжењерских детаља.  

Акустика просторија: звук у отвореном и затвореном простору; директни и реверберантни звук; 

коефицијент апсорпције; време реверберације; акустика великих и малих просторија; импулсни 

одзив; акустика просторија намењених за говор, концертних дворана, оперских и позоришних 

сала, режија и студија; просторије са променљивом акустиком; апсорпциони материјали; 

рефлектори и дифузори; основне карактеристике буке; мерење и начини заштите од буке, 

критеријуми и прописи; звучна изолација; глуве (анехоичне) собе. 

Принципи озвучавања: типови система за појачање звука; карактеристике сигнала говора и 

музике; централно и секторско озвучавање; избор и поставке микрофона и звучника у системима 

озвучавања; еквивалентно акустичко растојање; акустичка повратна спрега (микрофонија); 

озвучавање отвореног простора и затворених просторија; ефекат првенства и кашњење; 

еквализација; ниско и високо-импедансни развод; уземљење система озвучавања; поправка 

акустике просторија електронским путем; практични примери озвучавања.                                   

Литература  

1. Davis, D., Patronius, Е. Јr. (2006) Sound System Engineering. Focal Press. 

2. Davis, G. (1999) The Sound Reinforcement Handbook. Yamaha.  

3. Дринчић, Д., Правица, П. (2011) Акустика - збирка решених задатака. ВШЕРСС. 

Београд. 

4. Куртовић, Х. (2002) Акустика за архитекте. Академска мисао. Београд. 

5. Куртовић, Х. (1982) Озвучавање. Техничка књига. Београд. 

6. Long, M. (2006) Architectural Acoustics. Academic Press.  

7. Поповић, Б. (2021) Акустика просторија са озвучавањем. Презентације са предавања. 

Академија уметности. Београд. 

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

Методе извођења наставе 

Теоријска настава (.ppt презентације и анимације) уз активно учешће студената. Аудиторне 

вежбе. Менторски рад (колоквијуми, семестрални рад на одабрану тему). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 испит 50 

колоквијуми 20   

семестрални рад 20   
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: УПОРЕДНИ КЛАВИР 4 

Наставник: мр Марија Аранђеловић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из наставног предмета Упоредни клавир 3 или пристанак предметног 

наставника 

Циљ предмета 

Оспособљавање за решавање проблема полиритмије. Даље савладавање техничких елемената 

и продубљивање полифоније. Упознавање са основним стиловима композиције. Разрада 

елемената интерпретације. 

Исход предмета  

Највиша оспособљеност и вештина за коришћење МИДИ клавијатуре и програмирање у 

области МИДИ-а. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Техника скокова; припрема за свирање октава; тремоло; све ознаке за динамику; полиритмија; 

полифонија – гласови; тема, имитација; одговор; инверзија; инвенција. Прсторед; читање са 

листа; дурске и молске лествице у размаку октаве у паралелном и супротном кретању у 

шеснаестинама, четири октаве. У размаку терце, сексте и дециме паралелно, две октаве, у 

осминама; хроматске лествице у четири октаве у шеснаестинама, паралелно; трозвуци са 

обртајима четворогласно, разложено кроз четири октаве; велико разлагање трозвука у 

осминама кроз четири октаве; доминантни и умањени септакорд, кроз четири октаве, 

петогласно. 
Литература  

1. Бах, Ј. С. (1987) Двогласне инвенције за клавир. Просвета. Београд. 

2. Кршић, Ј. (1994) Клавирска хрестоматија. Нота. Књажевац. 

3. Faber, N. / Faber, R. (s.a.) Piano literature, book 4 : late intermediate. FJH Music Company 

Inc. 

Број часова  активне 

наставе  

Теоријска настава: 

 
Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Вежбе на клавиру. Наставник планира индивидуални програм за сваког студента водећи 

рачуна о поступности у повећавању захтева и тренутном нивоу техничких способности и 

знања сваког појединачног студента. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

присуство настави 30 писмени испит  

учешће у настави и 

извршавање задатака и 

вежби 
30 усмени испит 40 

колоквијум    

 
 
 

 

 

 



 

Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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 програм: ОФК, ПУМ, ОРМ, ОМП 

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 програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ ПРОЈЕКТА У КУЛТУРИ 

Наставник: др Јована Николић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања из области економике културе. 

Исход предмета  

Овладаност вештинама за промовисање пројеката у култури. Оспособљеност за самостално 

конципирање буџета и финансијског плана – једнако за основне, као и мултимедијалне пројекте у 

култури. Спремност за постизање договора о финансирању и пласману.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Финансирање културе – тржишни, буџетски и мешовити тип финансирања 

културе. Профитне и непрофитне делатности у култури. Индустрија културе – креативне 

индустрије. Национална политика у области кинематографске и видео производње. Облици 

спонзорства и донаторства. Национална и пословна политика у домену спонзорства. 

Потенцијални финансијски извори аудио-визуелних пројеката и пројеката у култури – 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; повраћај новца. Буџет 

аудио-визуелног пројекта и пројекта у култури. Фандрејзинг план. Представљање и убеђивање 

као вештине доброг менаџера у култури. 

Литература  

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

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

Cliо. Београд.  

3. Рот, П. (1999) Спонзорисање културе. Cliо. Београд.  

4. Хартли, Џ. (2007) Креативне индустрије. Cliо. Београд.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Предавања, дебате. Радна посета: пичинг за аудио-визуелне пројекте. Колоквијум.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 15 усмени испит 50 

активно учешће у настави  5   

колоквијум 30   

 



 

 

 

 

 

Студијски програм : ОМП 

Назив предмета: МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА – СОЛИСТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Наставници: мр Борис  Шурлан, Дарко Станковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен испит из наставног предмета Технике вишеканалног микса музике или 

пристанак предметног наставника 

Циљ предмета:  

Оспособљавање за сложено вишемикрофонско и вишеканално снимање вокала и 

солистичких инструмената. Стварање естетско-продуцентског односа према музичком 

материјалу, жанру и стилу. 

Исход предмета:  

Оспособљеност за вишемикрофонска и вишеканална снимања музике. Оформљен 

естетско-продуцентски однос према музичком материјалу, жанру и стилу. 

Садржај предмета:   

Теоријска настава  

Посао музичког продуцента. Значај аранжмана. Особености музичких жанрова. Снимање 

вокала-певача. Снимање групе певача. Снимање инструменталиста у поп и рок музици.  

Подела музичких инструмената. Особине музичких инструмената. Виолина, виола, 

виолончело и контрабас – карактеристике и усмереност у хоризонталној и вертикалној 

равни. Снимање гитаре, ел.гитаре, ел.баса, бенџа, цитре – акустичке особине и усмереност. 

Харфа – акустичке особине и усмереност харфе. Саксофон и кларинет – акустичке особине 

и карактеристике усмерености. Труба и тромбон – карактеристике усмерености у 

хоризонталној и вертикалној равни. Снимање рога (хорне) – карактеристике усмерености 

рога у хоризонталној и вертикалној равни. Снимање флауте – карактеристике усмерености 

флауте. Снимање клавира; акустика клавира; клавир и певач; клавир и солиста; клавир у 

студију; карактеристике усмерености клавира; пијанино; чембало; челеста. Снимање 

хармонике – акустика хармонике; усна хармоника и усмереност. Снимање електричних 

инструмената са жицама. Електрични инструменти са клавијатуром. Електричне оргуље-

Leslie. Вибрафон и ксилофон, карактеристике и усмереност. Снимање батерије бубњева и 

перкусија. 

Практична настава 

Увежбавање наведених садржаја у директном контакту са микрофонима, вишеканалним 

снимачима, конвертерима, картицама, режијским столом и осталим уређајима потребним 

за реализацију вишеканалног, као и вишемикрофонског снимка музике. Инсиситирање на 

естетско-продуцентском приступу музичким садржајима који се снимају. 

Литература  

1. Burgess, R. (2013) The Art of Music Production: The Theory and Practice. Oxford 

University Press. Oxford. 

2. Burgess, R. (2014) The History of Music Production. Oxford University Press. Oxford. 

3. Swindali, T. (2019) Music Production: Discover The Past, Present & Future of Music 

Production, Recording Technology, Techniques, & Songwriting. Independently 

published. 

4. Huber, D. M. (2017) Modern Recording Techniques. Focal Press. Waltham.  

Број часова  активне наставe Теоријска настава: 45 Практична настава: 60 
Методе извођења наставе: Теоријски блокови. Практичан рад уз менторство. Групно жирирање 

самосталне (индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   



 

 

 

Студијски програм:  ОМП 

Назив предмета: ПРОДУКЦИЈА ЗВУКА ЗА ФТВ 2 

Наставник: Владимир Керкез / Томислав Миленковић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из предмета  Продукција звука за ФТВ 1  или пристанак наставника 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је да студенти науче технологију и поступке монтаже и дизајна звука за све 

врсте филмских и телевизијских садржаја. 

Исход предмета:  

Студенти поседују знања и разумевање технологије и метода које се користе за монтажу и 

дизајн звука на филму и телевизији. 

Садржај предмета  

 

Теоријска настава:  

Историјат постпродукције звука за визуелне медије; Драматургија звучне слике; Књига 

монтаже звука; Припрема пројекта за монтажу звука; Монтажа дијалога; Снимање и монтажа 

нахсинхронизације (ADR); Снимање и монтажа Foley ефеката; Монтажа звучних атмосфера; 

Монтажа звучних ефеката; Timecode и његов значај при синхронизацији; Frame rate; Софтвери 

за рестаурацију звука; Припрема снимљеног звука за креирање банке звукова; Постпродукција 

звука у креирању банке звукова; Metadata и њена употреба. Дизајн звука, креативне методе 

стварања новог звука. 

 

Практична настава:Вежбе 

На вежбама се практично увежбавају горе наведени садржаји у директном контакту са 

рачунарима и осталим уређајима потребним за монтажу звука за филм и телевизију. 

Инсиситирање на формирању и заузимању естетског става, мишљења у односу на слику, 

сцену, али и звучни материјал који се монтира и дизајнира. 

 

Литература  

11. Viers, R. (2008) The Sound Effects Bible: How to Create and Record Hollywood Style 

Sound Effects. Michael Wiese Productions. Studio City. 

12. Purcell, J. (2008) Dialogue Editing for Motion Pictures: A Guide to the Invisible Art. 

Focal Press. Waltham. 

13. Rose, J. (2014) Producing Great Sound for Film and Video: Expert Tips from 

Preproduction to Final Mix. Routledge. Abingdon. 

14. Sonnenschein, D. (2001) Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and 

Sound Effects in Cinema. Michael Wiese Productions. Studio City. 

 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Теоријски блокови (уживо и on-line). Рад студената уз менторство 

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

изворе. Групно жирирање самосталне (индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или 

презентације . 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   



 

 
  

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: ЧИТАЊЕ И АНАЛИЗА ПАРТИТУРА 

Наставник: др Саша Божидаревић / мр Марија Аранђеловић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положени испити из наставних предмета Солфеђо са теоријом музике 2 и Упоредни 

клавир 3   

Циљ предмета 

Овладавање читањем партитура. Стицање знања и вештина свирања и анализирања 

једноставније хорске и оркестарске партитуре. Упознавање са елементима интерпретације као 

што су форма, слог, фактура, темпо, динамика, агогика, ритам, фразирање. 

Исход предмета  

Оспособљеност за разумевање и праћење хорске партитуре током процеса микрофонског 

снимања и вишеканалне синхронизације хорског дела; као и оркестарских партитура током 

процеса микрофонског снимања и вишеканалне синхронизације оркестарског  дела. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Читање и анализа једноставнијих хорских партитура; анализа кључева... трогласни дечији и 

женски хорови у 2 и 3 нотна система; четворогласни мушки и женски хорови у 2 и 3 нотна 

система; четворогласни мушки, женски и мешовити хорови у 4 нотна система. Читање и анализа 

једноставнијих партитура намењених разним камерним саставима: трио, квартет, квинтет. Врсте 

оркестарских партитура; распоред инструмената; кључеви и њима одговарајући инструменти; 

ознаке у партитури; темпо, врста такта и њихове промене. Анализа оркестарских партитура 

различитих стилова и епоха; изглед и тумачење неколико савремених партитура. Елементи 

интерпретације: форма, слог, фактура, темпо, динамика, агогика, ритам, фразирање. 

Практична настава 

Свирање једноставнијих хорских партитура. Свирање једноставнијих партитура намењених  раз-

ним камерним саставима: трио, квартет, квинтет.  
Литература  

1.  Бах, Ј. С. Избор мотета и корала. 

2.  Betoven, L. odlomci iz I, III, IV, VII i VIII simfonije.  

3.  Галус, Ј., Ласо, О., Маренцио, Л., Монтеверди, К., Палестрина, Ђ. П. Мадригали и 

мотети XV и XVI века.  

4.  Мокрањац, С. Руковети. 

5.  Моцарт, В. А. Квартети. 

6.  Хајдн, Ј. Квартети. 

7.  Хајдн, Ј. Симфонија бр. 88, 104, 93, Дечија симфонија. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Вежбе на клавиру. Наставник планира индивидуалан програм за сваког студента водећи рачуна о 

поступности у повећавању захтева и тренутном нивоу техничких способности и знања сваког 

појединачног студента. Колоквијум. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  поена 

присуство настави 15 усмени испит 40 

учешће у настави и извршавање 

задатака и вежби 
15   

колоквијум 30   



 

 

 

Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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: ОМП 

Назив предмета: ОКРУЖУЈУЋИ ЗВУК 

Наставници: Дарко Станковић / Томислав Миленковић  

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема  

Циљ предмета:  

Оспособљавање за израду најсложенијих звучних просторно покретних структура. 

Овладавање односом музичке идеје и њене просторне реализације у складу са осталим 

вишемедијским елементима и уз употребу одговарајућих техничких и технолошких 

средстава. 

Исход предмета:  

Остварен висок ниво уметничког рада и способност његовог образлагања. Остварено 

естетско искуство при креирању звучног просторног садржаја за вишебројне изворе 

звука. Овладаност принципима звучног дијалогизирања, контрапунктирања, 

наслојавања; рандомизираним звучним појавама и драматургијом окружујућег звука. 

Оспособљеност за пројектовање звучног дела за вишемедијско окружујуће извођење. 

Садржај предмета  
Теоријска настава  

Израда окружујућег и вишеизворног звучног дела: од основне идеје, преко разраде 

идејног пројекта, до реализације коначног дела, студент ради самостално уз 

консултације са наставницима током сваке фазе. Стварање окружујућег дела 

подразумева комплетну реализацију структурних компоненти које делују на чуло слуха 

из различитих праваца, смерова, углова, простора. Пројектовање и планирање односа 

окружујућег звука према уносу осталих различитих изражајних медија који делују 

допунски и на друга чула.  

Практична настава 

Употреба истраживачко-уметничких метода у формулисању радова окружујућег звука. 

Сложени пројектни задаци засновани на сучељавању и повезивању више музичких и 

медијских линија као и разраду и реализацију предложених уметничких пројеката. -

Практичан рад у “surround” звучничком окружењу уз семиотичку анализу 

мултимедијалног концепта.   

Литература: 

1. Guzina, B. (2004) Audiotehnika u radiju i televiziji. Светлост театар. Београд. 

2. Owsinski, B. (2000) Setting Up Your Surround Studio (DVD). Backbeat Books. 

London. 

3. Tozzoli, R. (2005) Pro Tools Surround Sound Mixing. Backbeat Books. London. 

4. Holman, T. (2007) Surround Sound: Up and Running. Focal Press. Waltham. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе:  
Теоријски блокови. Практични рад уз менторство. Групно жирирање самосталне 

(индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања  
25 усмени испит 40 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Tomlinson-Holman/e/B001IO9N1Y/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Tomlinson-Holman/e/B001IO9N1Y/ref=dp_byline_cont_book_1


 

 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК 

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: ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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: ОМП 

Назив предмета: ДИГИТАЛНИ АУДИО СИСТЕМИ 2 

Наставник: Дарко  Станковић  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из наставног предмета Дигитални аудио системи 1 или 

пристанак предметног наставника 

Циљ предмета:  

Оспособљавање за напредно коришћење најпознатијих и најпризнатијих аудио-система 

и аудио-окружења – софтвера у области звука. 

Исход предмета:  

Оспособљеност за примену напредних знања у коришћењу најпознатијих и 

најпризнатијих аудио-система и аудио-окружења. Овладаност вештинама за 

коришћење радне станице – „DAW“ система: Logic Pro. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

Logic Pro (интерфејс, прозори, функције, предности, мане); комплетан преглед и 

детаљна анализа наведеног софтвера; први поглед, инсталација у оквиру „MacOS“ 

система; подешавање оперативног система; снимање и репродукција аудиа; снимање и 

репродукција MIDI-а; окружење миксера и његова употреба; креирања „mix“ окружења 

за „surround“; процес едитовања у Пројекат прозору; употреба виртуалних 

инструмената; темпо и са њим повезана употреба loop-ова; едитовање аудиа; аудио 

едитор; sample едитор; едитовање MIDI-а са алатима; подешавања и преференце; 

транспортне контроле; листа догађаја; key едитор; квантизација; едитор за писање и 

штампање нота; темпо; синхронизација; видео прозор са окружењем; подржани 

контролери и рад са њима.  

Практична настава 

Увежбавање наведених садржаја у директном контакту са планираном и обрађиваном 

„DAW” (Digital Audio Workstation) радном станицом тј. њеним окружењем на “MacOS” 

платформи. 

Литература  

5. Apple Inc. (2021) Logic Pro X Manuals. Apple Inc. Cupertino. California. United States. 

6. Video škola (2021) Logic Pro X. ADSR. 

7. Video škola (2021) Logic Pro X. AskAudio. 

8. Video škola (2021) Logic Pro X. Macprovideo. 

9. Gold, H., Ray, R. (2020) Audio Production Basics with Logic Pro X. Rowman & 

Littlefield Lanham. Maryland. United States. 

10. Nahmani, D. (2021) Apple Pro Training Series: Professional Music Production. 

Peachpit Press, Berkeley. California, United States. 

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

Методе извођења наставе:   

Tеоријски блокови. Практични рад уз менторство. Групно жирирање самосталне 

(индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00qM1dGbX-PNQ40Cfw371_eV14KHA:1614961833433&q=Cupertino&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3yLaoUuIAMYrMzC21VLOTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFZp-aV5Kakpi1g5nUsLUotKMvPyd7AyAgCgeykMSwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjS_aDTyZnvAhVNxoUKHcDxAdUQmxMoATAaegQIOxAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02jMefRvYU1eflihsgjJgx7T9ZsTQ:1614984817690&q=Lanham,+Maryland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCo0rcgzUuIEs00KjQq1jDLKrfST83NyUpNLMvPz9POL0hPzMqsSQZxiq4zUxJTC0sSiktSiYoWc_GSw8CJWAZ_EvIzEXB0F38SiypzEvJQdrIwA7JIdAGMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijz4Cjn5rvAhVD_SoKHTjvCvkQmxMoATAhegQIMhAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0023tzhxELfcHltFG_GuRwRIH8wYg:1614984498717&q=Berkeley,+California&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM4rTjesVOIAsQ2zisy0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWEWcUouyU3NSK3UUnBNzMtPyi_IyE3ewMgIAbP6Od14AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixjPSKnprvAhXOtYsKHSFYBDgQmxMoATAXegQIGRAD


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм:  ОМП 

Назив предмета: ПОСТПРОДУКЦИЈА И МАСТЕРИНГ 

Наставник:  Дарко Станковић / Томислав Миленковић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен испит из наставног предмета Музичка продукција – солистички 

инструменти или пристанак предметног наставника 

Циљ предмета:  

Оспособљавање за финално уобличавање снимка, с посебним освртом на естетику дела 

у целини. Овладавање коришћењем уређаја за постпродукцију, поступцима и 

техникама креирања мастера за све медије. 

Исход предмета:  

Стечена знања и разумевања технологије постпродукције и мастеринга. Оформљен 

естетски приступ звучном материјалу, жанру и стилу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

16, 24, 32-битна резолуција аудио фајла; dithering са noise shaping-ом – детаљно 

објашњење поступка и примене; типови, врсте dithering-a и noise shaping –а. 

Дигитални, аналогни и хибридни процесинг – разлике и сличности, мане и предности. 

Нормализација и нивелација. Употреба мерних инструмената и стандарди. PQ editing: 

fade-in, fade-out, crossfade. Паузе између нумера – естетика, редослед, динамика и 

јачина свих нумера у низу. Сагледавање целине и саставних делова – звучних нумера. 

Дигитални унос ауторских и техничких података о свакој нумери. Уређаји за пост-

продукцију – plug-ins за пост-продукцију. Уређаји у ланцу – врсте и примена. Врсте, 

употреба и подешавање ЕQ, лимитера, expandera, multi-band компресора. Уређаји за 

редуковање и уклањање шума, крчања, пуцкетања, мрежних брумова. Параметри 

ширине стерео слике и њена корекција. Рефлексије и додатна реверберација. 

Практична настава 

Увежбавање наведених садржаја у директном контакту са рачунарима, софтвером и 

осталим уређајима потребним за реализацију постпродукције и мастеринга. 

Литература  

1. Katz, B. (2013) Mastering  Audio: The Art and the Science. Focal Press. Waltham. 

2. Owinski, B. (2017) The Mastering Engineer's Handbook. Bobby Owsinski Media 

Group. Los Angeles. 

3. Savage, S. (2013) Mixing and Mastering in the Box. Oxford University Press. Oxford. 

4. Wyner, J. (2013) Audio Mastering – Essential Practices. Berklee Press. Boston. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе:  

Видео метода као и теоријски блокови. Практичан рад уз менторство. Групно 

жирирање самосталне (индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или 

презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   



 
   

  

 

 

 

 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: ПРОДУКЦИЈА ЗВУКА ЗА ФТВ 3 

Наставник: Владимир Керкез 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из предмета  Продукција звука за ФТВ 2  или пристанак наставника 

Циљ предмета:  

Циљ предмета је да студенти савладају техничке и естетске приступе миксу звука за све врсте 

филмских и телевизијских садржаја. 

Исход предмета:  

Студенти поседују знања и разумевање технологије и метода које се користе за микс звука на 

филму и телевизији. Имају оформљен естетски и критички приступ драматургији звука и 

слике. 

Садржај предмета  

 

Теоријска настава:  

Драматургија звука – анализа микса аудио-визуелног дела; Звучни формати (стерео, 

окружујући звук); Подмикси, припрема стемова за фазу микса; Припрема и организација 

пројекта за микс звука; Просечне гласноће микса у односу на аудио-визуелно дело – стандарди 

и варијације; Коришћење динамичких процесора; Еквилизација у миксу звука аудио-визуелног 

дела; Вештачка реверберација и кашњење сигнала; Различити начини обраде говора; 

Аутоматизација параметара; Позиционирање звука у стерео и surround панорами. Типови 

микса у односу на врсту аудио-визуелног дела; Припрема микса за испоруку (Mixdown, Stem, 

M&E). 

 

Практична настава:Вежбе 

На вежбама се практично увежбавају горе наведени садржаји у директном контакту са 

рачунарима и осталим уређајима потребним за микс звука за филм и телевизију. Инсиситирање 

на формирању и заузимању естетског става, мишљења у односу на слику, сцену и звучни 

материјал који се микса. 

 

Литература  

1. Cross, M. (2013) Audio Post Production: For Film and Television. Berklee Press. Boston. 

2. Rose, J. (2014) Producing Great Sound for Film and Video: Expert Tips from 

Preproduction to Final Mix. Routledge. Abindon. 

3. Woodhall, W. (2010) Audio Production and Postproduction (Digital Filmmaker). Jones & 

Bartlett Learning. Burlington. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе:  

Теоријски блокови (уживо и on-line). Рад студената уз менторство око дефинисања циља, 

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

жирирање самосталне (индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације . 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   



 

 

Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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: ОГЛ, ОМП, 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: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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 програм: ОМП, 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: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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: ОМП 

Назив предмета: МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА - АНСАМБЛИ И ОРКЕСТРИ 

Наставници:  Борис Шурлан / Томислав Миленковић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен испит из предмета Музичка продукција-солистички инструменти   

Циљ предмета:  

Оспособљавање студената за сложено вишеканално и вишемикрофонско снимање музике: 

снимање ритам-секције, мањих и већих ансамбала, камерних и симфонијских оркестара, 

хорова и опере. Формирање естетско-продуцентског односа према музичком материјалу и 

жанру. 

Исход предмета.  

Способност и вештина да сва претходно стечена знања ставе у функцију разумевања 

сложеног, вишеканалног и вишемикрофонског снимања великих извођачких апарата. 

Припремљени су за вишеканална и вишемикрофонска снимања мањих или већих оркестара, 

хорова, камерних ансамбала, “Биг-бенд“-а. Имају оформљен естетско-продуцентски однос 

према музичком материјалу, жанру, стилу и музичком облику. 

Садржај предмета  

Теоријска настава: Снимање поп  и рок  група; Продуцентски рад са оркестрима; Снимање 

“Биг-бенд“-а; Снимање гудачког квартета; Снимање камерних ансамбала; Снимање оркестара 

етно музике; Снимање хора; Снимање оркестра; Снимање дувачких секција; Оркестар и 

солиста; „Дека три“ микрофонска поставка; Снимање секције удараљки; Снимање опере; 

Вишемикрофонска техника снимања; Наснимавање (overdubbing); Утицај акустике на избор и 

поставку микрофона; Избор и поставка микрофона за стереофонско снимање; Оркестар у 

доброј размери ширине; Снимање музике за филм; Музика и окружујући звук 5.1; 

Вишемикрофонска музичка снимања за окружујући звук 5.1. 

 

Практична настава:Вежбе:    

На  вежбама се практично увежбавају горе наведени садржаји у директном контакту са 

микрофонима, вишеканалним снимачима, конвертерима, картицама, режијским столом и 

осталим уређајима потребним за реализацију вишеканалног, као и вишемикрофонског снимка 

музике. Инсиситирање на формирању и заузимању естетско-продуцентског става, мишљења у 

односу на музички садржај који се снима. 

Литература  
1. Гордић, Љ./Маљковић, З. (2016.) Стереофонија – теорија и пракса. РТС издавачка делатност. 

Београд. 

2. King, R. (2017) Orchestra and Other Classical Music Ensembles. Routledge. Abindon. 
3. Owsinski,  B. (2013) The Recording Engineer’s Handbook. Cengage Learning PTR. Boston. 

4. Schmitt, A. (2018)  Al Schmitt on Vocal and Instrumental Recording Techniques. Hal Leonard. 

Milwaukee. 

5. Huber, D. M. (2017)  Modern Recording Techniques. Focal Press. Waltham. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 45 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе: Теоријски блокови (уживо и on-line). Рад студената уз 

менторство око дефинисања циља, избора облика и метода рада, селектовања илустрација и 

упућивања на изворе. Групно жирирање самосталне (индивидуални и/или тимски рад) 

продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм: ОМП, ОРМ 

Назив предмета: ДИЗАЈН ЗВУКА ЗА ВИДЕО ИГРЕ 

Наставник: Владимир Керкез / Александар Лазаревић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Савладавање технологије и естетских приступа дизајну звука за видео игре. Научиће 

комплетан процес рада на креирању звука видео игара. 

Исход предмета:  

Студенти поседују знања и разумевање технологије и методе које се користе за дизајн звука за 

видео игре. Имају развијен естетски и критички приступ драматургији звука у различитим 

формама видео игара. 

Садржај предмета  

 

Теоријска настава:  

Историјат звука на видео игарама; Драматургија звука видео игара; Жанрови видео игара; 

Продукцијски тим и његова хијерархија; Снимање, дизајн и постпродукција говора; Снимање и 

постпродукција Foley  ефеката, звучних ефеката и атмосфера; Креирање и примена loop 

звукова; Имплементација музике, in/out cue, crossfade; Припрема, организација и 

категоризација звукова пред имплементацију у Game engine; Формати звука (Wav, mp3, 

Ogg…); Middleware програми и њихова сврха; Game engine, имплементација дизајнираног 

звука у игру; QA Testing, провера исправности и кватитета финалног производа. 

 

Практична настава:Вежбе 

На вежбама се практично увежбавају горе наведени садржаји у директном контакту са 

рачунарима и осталим уређајима потребним за дизајн звука за видео игре. Инсиситирање на 

формирању и заузимању естетског става, мишљења у односу драматургију видео игре. 

 

Литература  

1. Zdanowicz, G. / Bambrick, S. (2019) The Game Audio Strategy Guide: A Practical 

Course. Focal Press. Waltham. 

2. Marks, A. (2017) Aaron Marks' Complete Guide to Game Audio: For Composers, Sound 

Designers, Musicians, and Game Developers. A K Peters/CRC Press. Natick. 

3. Sinclair, J. (2020) Principles of Game Audio and Sound Design. Focal Press. Waltham. 

 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 30 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе:  

Теоријски блокови (уживо и on-line). Рад студената уз менторство око дефинисања циља, 

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

жирирање самосталне (индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације . 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   



 

Студијски програм: OМП 

Назив предмета: УВОД У КОМПОНОВАЊЕ 

Наставник: др ум. Ана Гњатовић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање основних теоријских и практичних знања о компоновању музичког дела. Развијање 

креативног музичког мишљења. Освешћивање и контекстуализација претходно стечених 

музичких знања, ради стицања комплетнијег увида у принципе обликовaња једног музичког 

дела и пута од од идеје до звучне и графичке реализације музичке мисли.  

Исход предмета  

Оспособљеност за изражавање сопствених музичких идеја, компоновање и обликовање 

једноставнијих музичких целина. Овладаност практичним знањима из области хоризонталне и 

вертикалне организације музичког тока. Припремљеност за креативно активирање стечених 

знања из музичке теорије. 

Садржај предмета 

Тишина, звук, звучно окружење. Музичке компоненте. Музички планови. Ритам, ритмичка 

фраза. Репетиција. Ритмички развој. Периодичност. Принцип сличности и различитости. 

Мотив и рад са мотивом. Варирање. Питање-одговор. Мелодија. Лествица, интервалски 

покрет, мелодијски развој, кулминација. Основе музичке синтаксе: реченица, период. Типови 

излагања. Хармонија; акорди, тоналитет, каденца. Тензија и разрешење. Хармонски развој, 

промене, хармонски ритам. Фактурни односи; мелодија и пратња, мелодија и контрамелодија. 

Музичка форма: принципи обликовања музичког тока. Формални типови: дводел, тродел, 

строфа-рефрен, варијације. Аранжман; боја, избор инструмената, артикулација. Аранжман. 

Регистри и односи инструмената. Људски глас: однос текста и музике, фонетика. Партитура. 

Графичка репрезентација музичког дела. 

Захтев на писменом испиту: тест из пређеног градива. Захтев на практичном испиту: краћа 

композиција за два до три извођача (у договору са наставником). 

Литература  

1. Belkin, A. (2018) Musical Composition: Craft and Art. Yale University Press. New 

Haven & London. 

2. Despić, D. (1991) Uvod u savremeno komponovanje. Univerzitet umetnosti. Beograd. 

3. Despić, D. (1981) Višeglasni aranžmani. Univerzitet umetnosti. Beograd. 

4. Zatkalik M, M. Medić, S Vlajić (2002) Muzička analiza 1. Clio. Beograd. 

5. Јовановић, В. (2013) Теорија музике. Креативни центар. Београд. 

6. Избор партитура и звучних примера. 

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

Методе извођења наставе 

Теоријска настава, практична настава. Групна настава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  поена 

активност на настави 15 писмени испит 15 

домаћи задаци 35 практичан испит 35 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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 програм: ОМП, ОФК, ОРМ 

Назив предмета: ОСНОВЕ ВИЗУЕЛНИХ ЕФЕКАТА И ДИГИТАЛНЕ ПОСТПРОДУКЦИЈЕ 

Наставник: Драшко Плавшић, Немања Бабић  

Статус предмета: обавезан/изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање основних знања и вештина за креативни рад у постпродукцији фото и видео слике. 

Упознавање са могућностима нових технологија на филму и телевизији. 

Исход предмета  

Стечена знања о филму, телевизији и адвертајзингу, пренесена у област обраде и постпродукције 

фото и видео слике. Познавање комплетних продукционих процеса, као и технолошких могућности 

креативног ангажмана у овој професији. 

Садржај предмета  

Теоријска настава  

Историја и значај визуелних ефеката, примена визуелних ефеката на различитим медијима, основе 

посла супервизора визуелних ефеката (упознавање са апликацијама, могућностима и креативним 

решењима у одређеним  пословним окружењима). 

Практична настава  

Упознавање са основама визуелних ефеката и огромним могућностима које ова областа даје 

кинематографији, телевизији и маркетингу. Увођење у настанак и развој визуелних ефеката кроз 

историју филма и телевизије. Примена теоријских знања у некој од будућих професија: филмски и 

ТВ редитељ, монтажер, сниматељ, музички продуцент. 

Литература  

1. Birn, J. (2000) Digital Lighting And Rendering, New Riders Publishing. ISBN 1-56205-954-8. 

2. Bizony, P. (2001) Digital Domain: The Leading Edge of Visual Effects. Billboard Books. ISBN 
0823079287, 9780823079285 

3. Brinkmann, R. (2008) The Art and Science of Digital Compositing. ISBN: 9780080879260. 

4. Goulekas, K. (2001) Visual Effects in а Digital World: A Comprehensive Glossary of over 

7,000 Visual Effects Terms. Morgan Kaufmann. ISBN 0122937856 

5. Kelly, D. (2000) Digital Compositing in Depth. Coriolis Group. ISBN 1576104311 

6. Couch , J. S. (1994-99) The Artist of the Future Is a Technologist. Wired Digital, Inc. 

7. Lacey, J. (2002) The Complete Guide to Digital Imaging – Everything you need to know to 

create perfect digital images. Thames & Hudson. ISBN 0500283141 

8. Pinteau, P. (2005) Special Effects: An Oral History – Interviews with 37 Masters Spanning 

100 Years. Harry N. Abrams. ISBN 9780810955912 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања. Посета студију за анимацију/постпродукцију, телевизији. Семинар. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 практични рад 30 

семинар 20 усмени испит 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: ОМП, ОФК, ОРМ 

Назив предмета: ОСНОВЕ ФИЛМСКЕ И ТВ МОНТАЖЕ 

Наставник: Милена Предић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са основним језичким појмовима кроз историјски, теоријски и естетички развој 

филмског и телевизијског израза. 

Исход предмета  

Овладаност знањима и разумевањима за самостално  драматуршко, монтажно и режијско 

осмишљавање и уобличавање филмских и ТВ форми, разложним коришћењем адекватних 

језичких елемената изражавања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увођење у основне језичке појмове и принципе њихових међусобних комуникација, унутар 

изучаваних једноставнијих режијско-монтажних композиција: први облици филмског 

изражавања; основни филмски појмови: филмски планови (место и значење унутар монтажне 

композиције); ракурси (место и значење унутар монтажне композиције); филмска оптика; 

кретање камере (фар, швенк, кран). Основна правила монтаже кадрова са покретом камере; 

мизансценско кретање: основна правила монтаже мизансценског кретања; кретање и време 

унутар монтажне композиције; драмска  функција композиције кадра; ликовна композиција 

кадра (одржавање континуитета и дисконтинуитети унутар монтажне композиције). 

Практична настава 

Више вежби  као практични одговор на теоријска сазнања о природи и карактеру кратких 

играних и документарних филмских и ТВ форми:  

Кратка играна Етида – израда синопсиса, сценарија, књиге снимања, сториборда и 

фотострипа и припрема за снимање – настојање да се адекватним коришћењем језичких 

елемената изражавања квалитетно одговари драматуршком задатку. 

Литература  

1. Бабац, М. (2000) Језик монтаже покретних слика. Clio. Београд / Нови Сад. 

2. Ериџон, Д. (1982-1983) Граматика филмског језика I, II i III. Универзитет 

уметности. Београд. 

3. Зафрановић, Г. (2007) Основни филмски појмови. Академија уметности. Београд. 

4. Плажевски, Ј. (1972) Језик филма 1. Институт за филм. Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Теоријски  блокови, праћени многобројним адекватним видео примерима. Семинарски 

радови, анализе  карактеристичних задатих и примера по сопственом избору. Практичне 

вежбе. Монтажа вежби и анализа постигнутих резултата..Припреме појединачних вежби уз 

менторски рад наставника и сарадника.. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 15 практични рад 25 

учешће у настави и извршавање 

задатака и вежби 
10 усмени испит 40 

семинарски рад 10   

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

Назив предмета: ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА 

Наставник: др Милан Радовановић / Ива Антовић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема. 

Циљ предмета 

Стицање савремених интердисциплинарних знања о најзначајнијим аналитичким и критичким 

теоријама уметности и медија.  

Исход предмета  

Оспособљавање 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: ОМП, ОРМ  

Назив предмета: СЦЕНСКИ ПРОЈЕКАТ 

Наставник/наставници: др Joвана Николић / Милица Јовановић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Стицање неопходних знања за успешну израду сценског пројекта. Упознавање са 

плановима рада на позоришној 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:  

Оспосбљеност за израду сценског пројекта, познавање продукционих модела и 

планова рада на представи, познавање финансијских и правних односа у оквиру 

позоришне уметности, као и модела међу-институционалне сарадње, од  процеса 

планирања и реализације до експлоатације дела. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Елементи пројекта сценског дела 

- Планови рада на позоришној представи 

- Финансијска правила и односи у позоришној уметности 

- Правне основе и односи у позоришној уметности 

- Међу-институционална сарадња 

Практична настава  

- Учествовање у изради пројекта сценског дела  

Литература 

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

– маркетинг. Clio. Београд. 

2. Здравковић, М. (2018) Позоришна продукција II. скрипта. 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 
Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања уз презентације и пројекције, практична настава, семинарски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава 30   

семинарски рад 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: МЕТОДЕ ЗВУЧНИХ СИНТЕЗА КОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И 

ВИРТУАЛНИХ ИНСТРУМЕНАТА 

Наставник: Дарко Станковић  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Стицање знања о звучним карактеристикама, параметрима подешавања, едитовања и 

употребне вредности свих постојећих врста звучних синтеза до данас; уз звучне примере на 

електричним и/или виртуалним инструментима. 

Исход предмета:  

Оспособљеност за функционалну примену стечених знања и разумевања технологије 

синтисајзера и виртуалних инструмената. Оформљен естетски однос према синтези звука. 

Садржај предмета 

Теоријска наставa 

Историјат и подела синтисајзера као музичког инструмента. Разлике и сличности између 

дигиталних и аналогних синтисајзера. Улога и основне карактеристике осцилатора, филтера 

и појачивача, енвелоп генератора, LFO-а. Најчешће врсте основних таласних облика. Шум и 

врсте шума уместо или као додатак таласним облицима. Основе програмирања звучних боја. 

Врсте синтеза и њихове звучне карактеристике, параметри и подешавања. Sampler: 

историјат и подела; начини узорковања; архитектура семплера; подела на: single, keygroup, 

програм као основе молекуле архитектуре семплера; функције и параметри; конфигурисање 

семплова: single, layer, split начини у оквиру програма; селектовање узорака на основу 

регистра-позиције на клавијатури; едитовање узорка: правац репродукције (normal-reverse), 

почетак и крај узорка, петља, дужина петље; рад са петљом. 

Практична настава 

Демонстрација различитих врста синтеза на одговарајућим, карактеричним виртуалним 

инструментима као и хардверским синтисајзерима и семплерима различитих произвођача. 

Дизајн звука обликован различитим врстама синтезе звука, као саставни део ауторских 

композиција. 

Литература 

1. Goldberg, B. G. (2000-2008) Digital Frequency Synthesis Demystified. LLH Technology.  

United States. 

2. Clark, J. (2013) Advanced Programming Techniques for Modular Synthesizers. Internet 

izdanje. PDF. 

3. Russ, M. (2006) Sound Synthesis and Sampling. Focal Press. Boston. 

4. Jenkins, M. (2012) Analog Synthesizers Understanding. Performing. Buying from the Legacy 

of Moog to Software Synthesis. Focal Press. Boston. 

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

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови. Практичан рад уз менторство. Групно жирирање самосталне 

(индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

практични  радови-снимци 30   

http://www.lavoisier.fr/gb/livres/index.asp?togo=detail.asp%3Ftexte%3D189309%26action%3Dnew%26select%3Dauteur
http://www.cim.mcgill.ca/~clark/nordmodularbook/nm_book_toc.html
http://www.amazon.co.uk/Sound-Synthesis-Sampling-Music-Technology/dp/0240516923/ref=pd_sim_b_title_3/202-6855842-7931028
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-6855842-7931028?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Mark%20Jenkins


 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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 програм: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

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 програм: ОМП, ОФК, ОРМ 

Назив предмета: ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ И ДИГИТАЛНА ПОСТПРОДУКЦИЈА 

Наставник: Немања Бабић  

Статус предмета: обавезан/изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавање процесом рада постпродукције и израде визуелних ефеката, уз освешћивање њихове 

важности у целокупном процесу филмске, телевизијске и осталих мултимедијалних продукција. 

Исход предмета  

Стечена напредна знања о производном процесу визуелних ефеката и дигиталне постпродукције, 

њиховом планирању и егзекуцији од стране различитог продукцијског и постпродукцијског кадра. 

Садржај предмета  

Теоријска настава  

Упознавање са целокупним процесом постпродукције кроз практичну демонстрацију. 

Презентовање стандардног процеса рада, свих неопходних корака, алата и техника израде 

визуелних ефеката, као и директне повезаности процеса продукције и постпродукције, њиховог 

планирања и егзекуције. 

Практична настава  

Тестирање теоријских знања кроз практичне вежбе и интерактивни дијалог. 

Литература  

1. Birn, J. (2000) Digital Lighting And Rendering, New Riders Publishing. ISBN 1-56205-954-8. 

2. Bizony, P. (2001) Digital Domain: The Leading Edge of Visual Effects. Billboard Books. ISBN 
0823079287, 9780823079285 

3. Brinkmann, R. (2008) The Art and Science of Digital Compositing. ISBN: 9780080879260. 

4. Goulekas, K. (2001) Visual Effects in а Digital World: A Comprehensive Glossary of over 

7,000 Visual Effects Terms. Morgan Kaufmann. ISBN 0122937856 

5. Kelly, D. (2000) Digital Compositing in Depth. Coriolis Group. ISBN 1576104311 

6. Couch , J. S. (1994-99) The Artist of the Future Is a Technologist. Wired Digital, Inc. 

7. Lacey, J. (2002) The Complete Guide to Digital Imaging – Everything you need to know to 

create perfect digital images. Thames & Hudson. ISBN 0500283141 

8. Pinteau, P. (2005) Special Effects: An Oral History – Interviews with 37 Masters Spanning 

100 Years. Harry N. Abrams. ISBN 9780810955912 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања. Посета студију за анимацију/постпродукцију, телевизији. Семинар. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 практични рад 30 

семинар 20 усмени испит 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм: ОМП, ОФК, ОРМ 

Назив предмета: ФИЛМСКА И ТВ МОНТАЖА 

Наставник: Милена Предић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен испит из наставног предмета Основе филмске и ТВ монтаже 

Циљ предмета 

Упoзнaвaњe сa истoриjскoм eвoлуциjoм рeжиjско-мoнтaжних филмских и ТВ кoнцeпaтa, кao и сa 

зaкoнитoстимa oснoвних мoнтaжних oбликa. 

Исход предмета  

Стечена знања неопходна за разумевање принципа конструкција. Оспосбљеност за самостално 

техничко и драматуршко обликовање основних облика кратких филмских и ТВ форми. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјска еволуција монтажних форми. Режијско-монтажни концепти: визуалисти; 

експресионисти; надреалисти; Пудовкин; Грифит; Вертов; Куљешов; Ејзенштајн; Балаш; Арнхајм; 

Спотисвуд; Базен; Митри. Филмска анализа и синтеза: технички аспекти анализе и синтезе.  

Филмска анализа и синтеза: драматуршки аспекти анализе и синтезе. Монтажна композиција 

техничких континуитета и дисконтинуитета. Монтажна композиција драматуршких континуитета 

и дисконтинуитета. Најзначајнији типови монтаже: линeaрнa  мoнтaжa; нeлинeaрнa мoнтaжa; 

асoциjaтивнa мoнтaжнa нaрaтивнoст, мoнтaжнa aнaлoгиja и aнтитeзa, мoнтaжнa пoлифoнoст и 

лajтмoтив; пaрaлeлнa или упoрeднa мoнтaжa, нaизмeничнoст или синхрoнoст, основни принципи 

организација кратких филмских и ТВ форми. 

Практична настава 

Више вежби као практични одговор на теоријска сазнања о природи и карактеру монтажних 

структура кратких играних форми. 

Кратка играна Етида – реализација етиде на основу припремљене књиге снимања – снимање, 

монтажа, тонска обрада. 

Литература  

1. Зафрановић, Г. (2007) Основни филмски појмови. Академија уметности. Београд. 

2. Maртeн, M. (1971) Филмски jeзик. Институт зa филм. Бeoгрaд.  

3. Плaжeвски, Ј. (1971) JEЗИК ФИЛMA 1. Институт зa филм. Бeoгрaд. 

4. Toмпсoн, Р. / Бoвeн, К. (2009) Грaмaтикa мoнтaжe. Focal Press, Оксфорд   

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања праћена анализом адекватних примера монтажних форми, од првобитних до 

савремених филмских облика. Презентација одабира и примене адекватне монтажне конструкције, 

која најквалитетније кореспондира са потребама испитног задатка. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 15 практични рад 40 

учешће у настави и извршавање 

задатака и вежби 
15 усмени испит 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: ОРМ, ОМП  

Назив предмета: ОСНОВЕ ФИЛМСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ 

Наставник/наставници: Горан Ђорђевић / Милица Јовановић  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Овладавање основним продукционим аспектима процеса производње играног филма – 

од идеје и развоја сценарија, начина затварања финансијске конструкције, поступака у 

току припрема, снимања и обраде, облика и видова промоције, закључно са продајом 

права, односно начином експлоатације филма. 

Исход предмета:  

Стечена основна знања о позицији и активностима филмског продуцента у процесу 

производње играног филма. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

Продукционе активности и поступци у процесу израде играног филма, од почетних 

разматрања идеје и анализе сценарија до његове комерцијалне експлоатације. 

Практична настава 

Посета снимању игране структуре. 

Литература 

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

2.   Light H. Е. (2012) The Complete Film Production Handbook. Routledge. New York. 

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

Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања са практичним примерима, радна посета снимању игране структуре, 

колоквијум. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

колоквијум 40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм: ОМП, ОФК, ОРМ 

Назив предмета: ОСНОВЕ ФИЛМСКЕ И ТВ МОНТАЖЕ 

Наставник: Милена Предић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са основним језичким појмовима кроз историјски, теоријски и естетички развој 

филмског и телевизијског израза. 

Исход предмета  

Овладаност знањима и разумевањима за самостално  драматуршко, монтажно и режијско 

осмишљавање и уобличавање филмских и ТВ форми, разложним коришћењем адекватних 

језичких елемената изражавања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увођење у основне језичке појмове и принципе њихових међусобних комуникација, унутар 

изучаваних једноставнијих режијско-монтажних композиција: први облици филмског 

изражавања; основни филмски појмови: филмски планови (место и значење унутар монтажне 

композиције); ракурси (место и значење унутар монтажне композиције); филмска оптика; 

кретање камере (фар, швенк, кран). Основна правила монтаже кадрова са покретом камере; 

мизансценско кретање: основна правила монтаже мизансценског кретања; кретање и време 

унутар монтажне композиције; драмска  функција композиције кадра; ликовна композиција 

кадра (одржавање континуитета и дисконтинуитети унутар монтажне композиције). 

Практична настава 

Више вежби  као практични одговор на теоријска сазнања о природи и карактеру кратких 

играних и документарних филмских и ТВ форми:  

Кратка играна Етида – израда синопсиса, сценарија, књиге снимања, сториборда и 

фотострипа и припрема за снимање – настојање да се адекватним коришћењем језичких 

елемената изражавања квалитетно одговари драматуршком задатку. 

Литература  

1. Бабац, М. (2000) Језик монтаже покретних слика. Clio. Београд / Нови Сад. 

2. Ериџон, Д. (1982-1983) Граматика филмског језика I, II i III. Универзитет 

уметности. Београд. 

3. Зафрановић, Г. (2007) Основни филмски појмови. Академија уметности. Београд. 

4. Плажевски, Ј. (1972) Језик филма 1. Институт за филм. Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Теоријски  блокови, праћени многобројним адекватним видео примерима. Семинарски 

радови, анализе  карактеристичних задатих и примера по сопственом избору. Практичне 

вежбе. Монтажа вежби и анализа постигнутих резултата..Припреме појединачних вежби уз 

менторски рад наставника и сарадника.. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 15 практични рад 25 

учешће у настави и извршавање 

задатака и вежби 
10 усмени испит 40 

семинарски рад 10   

 

 

 

 



 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: ОМП - ПРЕДМЕТ ЗАВРШНОГ РАДА 

Наставници:  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положени сви испити предвиђени наставним планом ОМП 

Циљ предмета 

Припрема за реализацију завршног рада. 

Исход предмета  

Потпуна оспособљеност за креативни приступ и ауторску реализацију завршног 

рада. 

Садржај предмета 

Формирање идеје и осмишљавање начина реализације завршног рада уз помоћ 

ментора. 

Литература  

Селекција извора функционалних предмету завршног рада 

Број часова  активне 

наставе 
Остали часови:  

Методе извођења наставе 

Менторско усмеравање 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Експликација уметничког садржаја завршног рада 100 бодова. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студијски програм: ОМП 

Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД 

Наставници и сарадници студијског програма ОМП  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: положен испит из наставног предмета Предмет завршног рада 

Циљ предмета 

Реализација и презентација целовитог уметничког пројекта који указује на ауторско 

креативно деловање, захваљујући стеченом високом нивоу познавања теорије и естетике 

музичке продукције и дизајна звука. 

Исход предмета  

Оспособљеност за писану елаборацију, самосталну реализацију, и аргументовану одбрану 

ауторског уметничког пројекта из домена музичке продукције и дизајна звука.   
Садржај предмета 

Завршни рад се састоји из уметничког пројекта и писаног рада. 

Уметнички пројекат подразумева: музичку продукцији изабране врсте/жанра музике, или 

музичку продукцију ауторске музике, или дизајн звука за АВ дело, у трајању од најмање 

20 минута. 

Писани део треба да садржи опис тока уметничког рада уз истраживање даљих 

могућности креативног ангажмана (обима од најмање 35 страна, укључујући списак 

извора и референце). 

Литература  

Селекција извора функционалних завршном раду 
Број часова  активне 

наставе 
Остали часови: 120 

Методе извођења наставе 

Ментор прати и усмерава рад студента у току израде завршног рада.    

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Одбрана завршног рада је пред трочланом комисијом и јавна је. 

Комисија оцењује рад са максимално 50 поена, усмено излагање до 30 поена и одговоре 

на питања комисије до 20 поена.  

 

 
 
 


