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ИЗВЕШТАЈ П ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

     ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ НАСТАВНИКА 

 

I       ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Пдлука п расписиваоу кпнкурса, прган и датум дпнпщеоа пдлуке 

           1/84-2 пд 12.04.2022. гпдине 

2. Датум и местп пбјaвљиваоа кпнкурса 

12.04.2022. www.akademijaumetnosti.edu.rs  

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

         - један наставник у зваоу дпцента за пбласт Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт 
Глума - Сценски ппкрет 

 

4. Састав кпмисије са назнакпм имена и презимена свакпг шлана, зваоа, назива уже наушне 
пбласти за кпју је изабран у зваое, датум избпра у зваое и устанпва у кпјпј је шлан 
кпмисије заппслен 

            
- Јасна Ђуришић, редпвни прпфеспр Академије уметнпсти, Нпви Сад 
- Ива Милпщевић, дпцент Академије уметнпсти, Бепград 
- Предраг Стпјменпвић, дпцент Академије уметнпсти, Бепград 

 

5. Пријављени кандидати 

                  1. Анђелкп Берпш 

 
 

 

II      БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

Анђелкп (Бприс) Берпщ 
 

2. Зваое 

- Диплпмирани драмски и аудипвизуелни уметник  
- Мастер драмски и аудипвизуелни уметник, студијски прпграм Примеоенп ппзприщте; 
- Diploma programme in Physical Theatre and Corporeal Mime 
- Дпктпр уметнпсти – Драмске и аудипвизуелне уметнпст (Др ум.) 
 
 

3. Датум и местп рпђеоа 

 19.10.1988. гпдине, Сплит (Хрватска) 
 

4. Адреса 

Теразије 38/2, 11 000 Бепград 
 

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

 - 
 

6. Гпдина уписа и заврщетка виспкпг пбразпваоа, универзитет, факултет, назив студијскпг 
прпграма (студијска група), прпсешна пцена тпкпм студија и стешени струшни пднпснп 
академски назив 

Уписап се щкплске 2010/2011 гпдине, а диплпмирап 2014. гпдине на Алфа Универзитету у   

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/
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Бепграду, Академија уметнпсти Бепград, пдсек глума, са прпсешнпм пценпм 9,40 (девет и 
40/100) у класи прпф. Мирјане Каранпвић и стешеним академским називпм: диплпмирани 
глумац. 

 

7. Гпдина уписа и заврщетка специјалистишких, пднпснп магистарских студија, 
универзитет, факултет, назив студијскпг прпграма, прпсешна пцена тпкпм студија, 
наушна пбласт и стешени академски назив 

Уписап се щкплске 2016/2017 гпдине, а мастерирап 2017. гпдине на Универзитету у Нпвпм                            
Саду, Академија уметнпсти Нпви Сад, пдсек Примеоенп ппзприщте, са прпсешнпм пценпм 9,62 
(девет и 62/100) и стешеним академским називпм: Мастер драмски и аудипвизуелни уметник.  

 

8. Наслпв специјалистишкпг рада, пднпснп магистарске тезе, ментпр 

„Ппследоа щанса“, ментпр: Христина Муратиду     
 

9. Универзитет, факултет, назив студијскпг прпграма дпктпрских студија, гпдина уписа, 
наушна пбласт и прпсешна пцена 

Универзитет у Нпвпм Саду, Академија уметнпсти, Драмске и аудипвизуелне уметнпсти,                  
уписап се щкплске 2018/2019 гпдине, Драмске и аудипвизуелне уметнпсти са прпсешнпм 
пценпм 9,75 (девет и 75/100). 

 

 

10. Наслпв дпктпрске дисертације, гпдина пдбране и стешенп наушнп зваое, ментпр 

Дпктпрска теза: „Интимнпсти - Дефинисаое унутращоег сукпба лика сценским ппкретпм и/или 
кпрппрална мима Етјена Декруа“ 

Пдбранип  тезу 18.03.2022. гпдине на Академији уметнпсти у Нпвпм Саду 

Стекап назив: Дпктпр уметнпсти- Драмске и аудипвизуелне уметнпсти (Др ум.) 

Ментпр: Денещ Дебреи 

 

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

Енглески језик (шита, пище, гпвпри) пдлишнп. 
Шпански језик (шита, пище, гпвпри) пдлишнп. 
Немашки језик (шита, гпвпри) дпбрп. 
Италијански језик (шита, гпвпри) дпбрп. 
 

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

Пбласт: Физишки театар 
Ужа пбласт: Кпрппрална мима Етјена Декруа, мима, пантпмима, кпмедија дел арте, 
акрпбатика, рад са неутралнпм и карактернпм маскпм, метпд Жак Лекпк.  
Уска пријентација: Интерпплација физишкпг театра у кпнтекст драмскпг театра, те мпгућнпст 
међуспбнпг прпжимаоа. Сценски ппкрет за глумце, играше и пперске певаше. 
 

13. Местп и трајаое специјализација и студијских бправака у инпстранству 

ECOLA INTERNACIONAL DE MIM CORPORAL DRAMATIC DE BARCELONA, академске 2017/2018 
гпдине. 
DIPLOMA PROGRAMME IN PHSYICAL THEATRE AND CORPOREAL MIME, пд 02.10.2017. дп 
28.06.2018. гпдине. 
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14. Кретаое у прпфесипналнпм раду (устанпва, факултет, универзитет или фирма, трајаое 
заппслеоа и зваое - навести сва зваоа) 

 

15. Чланствп у струшним и наушним аспцијацијама 

 

 

III     НАУЧНП ИСТРАЖИВАЧКИ ПДНПСНП УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРПФЕСИПНАЛНИ 
ДППРИНПС 

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

 

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

 

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

УД11  
Представа  „Una hora y algo“, режија Sophie Kasser/Olivier Decriaudad, улпга: Sergio, Хпр,  "C.C. 
Can Felipa" Барселпна, 2018.  

 
УД11 
Ушещће на фестивалима и награде за филм "Шум":  
- Прстен Вука - OFF Generation (Winner), најбпљи кратки филм аутпра Анђелка Берпща, 
ПМЛАДИНСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ САРАЈЕВП 2020. 
- Special Award (Winner), спеијална награда за најбпљи филм аутпра Анђелка Берпща, 
PROKUPLJE SHORT FILM FESTIVAL, 2020. 
Кап кпмплетан аутпр филма “Шум” селектпван на фестивале:  Belgrade Documentary and Short 
Film Festival, Euro- In Film Festival of European and Independent Films, Филмски Фрпнт, Први 
кадар- Филмски Сарајевп фестивал,  Serbian Holywood, Тузла Филм Фестивал. 
 
Телевизијска серија  „Црнп бијели свијет“, редитељ Гпран Куленпвић, улпга Гпран, Хрватска 
радип телевизија, 2021. 

 

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

 

 
УД11 
Ушесник фестивала „Мерлинка“, кап кпаутпр филма "Трећи" и главни глумац, Бепград, 2020. 
Ушесник Пула Филм фестивала, Сарајевп филм фестивала филмпм Ппред мене, редитељ 
Стеван Филиппвић, улпга Дпбрица, 2015. 
 
УД32 
Пдржап пнлајн радипницу сценскпг ппкрета студентима глуме из Кпстарике и Мексика 
(Universiad Autonoma de Nuevo Leon Monterrey Mexico, Taller Nacional del Teatrп Costa Rica), 
2020. гпдине. 
 
 

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

УД12 
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Филм и ТВ: 
•„Психп – сеанса“, режија Данкп Стпјић, улпга: Муж, 2015. 
•„Ппред мене“, режија Стеван Филиппвић, улпга: Дпбрица, 2015. 
•„Ургентни центар“, режија Стеван Филиппвић, улпга: Студент, 2015. 
•„Синђелићи“, режија: група редитеља, улпга: Бприс, 2016. 
•„Љубавни слушај“- ремаке, редитељ Милутин Петрпвић и Предитпр, улпга: Бела, 2016. 
•„Сумоива лица“, редитељ Павле Вушкпвић, улпга: Кпнпбар, 2017. 
•„Ппред мене“- мјузикл РТС-а, редитељ Стеван Филиппвић, улпга: Дпбрица, 2018. 
•„Трећи“, редитељ Хачи Александаp Ђурпвић,  улпга: Трећи, 2019. 
•„Црнп бијели свијет“, редитељ Гпран Куленпвић, улпга Гпран, 2021. 
 
Ппзприщте: 
•„Сјај кабареа“Каатрарина Бприсављевић и Аоа Нинкпвић, редитељ: Јпван Гулан, улпга: Фред, 
Театра Вук/ Театар 5,  2012. 
•„Блискпст“Патрик Марбер, режија: Мирјана Каранпвић, улпга: Дан,  СКЦ Бепград/Атеље 
212/ДКЦК, 2014-2016.  
•˝Circus-anti˝ Б. Секицки, режија Бпјана Секицки, улпга: Син, "Дах Театар", 2015. 
•"Браћа Б(л)узери"К. Бприсављевић, режија: Иван Јевтпвић, улпга: Бпки,"Миксер 
Бепград"/БЕЛЕФ, 2015. 
•„Црвена – Сампубиствп нације“Милена Бпгавац, режија: Впјислав Арсић, Битеф театар, 2015-
2017. 
•„Интимнпсти“ Александра Јпванпвић и Анђелкп Берпщ, дпктпрски уметнишки прпјекат 
Анђелка Бепща, Нарпднп ппзприщте Бепград, улпга: Маки, 2021. 
 
Урадип сценски ппкрет на представама: 
•“Нана” у режији Тијане Васић- Театар Вук, јун 2019. 
•“Свици” у режији Патрика Лазића- Дпм Пмладине, јун 2019. 
•“Живптиоска фарма” у режији Патрика Лазића- Градскп Ппзприщте Чашак, нпвембар 2020. 
•“Утппија” у режији Ивана Балетића- Малп ппзприщте Дущкп Радпвић , фебруар 2021. 
•“Ревизпр” у режији Милана Нещкпвића- Академија уметнпсти Бепград/ Нарпднп ппзприщте 
Бепград, 2021. 
 
УД32 
Пдржап радипнице: 

 “Телесна експресија” – Академија уметнпсти Нпви Сад, септембар 2018. 

 “Увпд у сценски ппкрет”- Факултет драмских и филмских умјетнпсти Бијељина, 
нпвембар 2018. 

 “Увпд у телесну миму Е. Декруа” – Академија уметнпсти Нпви Сад, децембар 2018. 

 Радипница телесне експресије и телсне миме, ДКЦБ, 2019. 

 “Радипница јавнпг наступа и ппкрета за прпфеспре”- Хемијски факултет Бепград, април 
2019. 

o Пд 2019-те гпдине редпвнп пдржава птвпрене јавне шаспве са студентима прве, 
друге и треће гпдине глуме, на кпјима презентује прпграм Сценскпг ппкрета. 

o Ушещће на фестивалу Сценскпг ппкрета и кпрепдраме (СПИК) у Кпспвскпј 
Митрпвици кап ментпр, са студентима друге и треће гпдине глуме, 2021. 

 

6. Саппщтеоа на међунарпдним наушним скуппвима 

 

7. Саппщтеоа на дпмаћим наушним скуппвима 

 
УД32 
Предаваое на тему: ” Јавни наступ”- Хемијски факултет Бепград, април 2019. 
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8. Радпви у кпјима је кандидат једини аутпр и први кпаутпр 

 

9. Ушещће у раду жирија на дпмаћим и страним уметнишким излпжбама, кпнкурсима, 
уметнишким и сппртским такмишеоима и манифестацијама 

 

10. Уређиваое шаспписа и публикација- 

 

11. Пбављаое кпнсултантских ппслпва  

         

12. Индекс кпмпетентнпсти 

 

13. Струшни рад (прихваћени или реализпвани прпјекти, патенти, закпнски текстпви и сл.) 

УД12 

Филм и ТВ: 
•„Психп – сеанса“, режија Данкп Стпјић, улпга: Муж, 2015. 
•„Ппред мене“, режија Стеван Филиппвић, улпга: Дпбрица, 2015. 
•„Ургентни центар“, режија Стеван Филиппвић, улпга: Студент, 2015. 
•„Синђелићи“, режија: група редитеља, улпга: Бприс, 2016. 
•„Љубавни слушај“- remake, редитељ Милутин Петрпвић и Предитпр, улпга: Бела, 2016. 
•„Сумоива лица“, редитељ Павле Вушкпвић, улпга: Кпнпбар, 2017. 
•„Ппред мене“- мјузикл РТС-а, редитељ Стеван Филиппвић, улпга: Дпбрица, 2018. 
•„Трећи“, редитељ Хачи Александаp Ђурпвић,  улпга: Трећи, 2019. 
•„Црнп бијели свијет“, редитељ Гпран Куленпвић, улпга Гпран, 2021. 
 
Ппзприщте: 
•„Сјај кабареа“Катарина Бприсављевић и Аоа Нинкпвић, редитељ: Јпван Гулан, улпга: Фред, 
Театра Вук/ Театар 5,  2012. 
•„Блискпст “Патрик Марбер, режија: Мирјана Каранпвић, улпга: Дан,  СКЦ Бепград/Атеље 
212/ДКЦК, 2014-2016.  
•˝Circus-anti˝ Б. Секицки, режија Бпјана Секицки, улпга: Син, "Дах Театар", 2015. 
•"Браћа Б(л)узери"К. Бприсављевић, режија: Иван Јевтпвић, улпга: Бпки,"Миксер 
Бепград"/БЕЛЕФ, 2015. 
•„Црвена – Сампубиствп нације“Милена Бпгавац, режија: Впјислав Арсић, Битеф театар, 2015-
2017. 
•„Интимнпсти“ Александра Јпванпвић и Анђелкп Берпщ, дпктпрски уметнишки прпјекат 
Анђелка Бепща, Нарпднп ппзприщте Бепград, улпга: Маки, 2021. 
 
Урадип сценски ппкрет на представама: 
•“Нана” у режији Тијане Васић- Театар Вук, јун 2019. 
•“Свици” у режији Патрика Лазића- Дпм Пмладине, јун 2019. 
•“Живптиоска фарма” у режији Патрика Лазића- Градскп Ппзприщте Чашак, нпвембар 2020. 
•“Утппија” у режији Ивана Балетића- Малп ппзприщте Дущкп Радпвић , фебруар 2021. 
•“Ревизпр” у режији Милана Нещкпвића- Академија уметнпсти Бепград/ Нарпднп ппзприщте 
Бепград, 2021. 
 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

УД21 

 Прстен Вука - OFF Generation (Winner), најбпљи кратки филм аутпра Анђелка Берпща, 
ПМЛАДИНСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ САРАЈЕВП 2020. 

 Special Award (Winner), спеијална награда за најбпљи филм аутпра Анђелка Берпща, 
PROKUPLJE SHORT FILM FESTIVAL, 2020. 
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 Дпбитник гпдищое стипендије ппщтине Бащка Впда (Хрватска) за најуспещнијег 
студента пд 2010 дп 2021. гпдине. 

 Ушесник фестивала Дани Данила Лазпвића, кап представник Академије уметнпсти у 
Бепграду, 2013. Гпдине.  

     

15. Псталп 

 
 

 

IV        ПЕДАГПШКА СППСПБНПСТ И ДППРИНПС У НАСТАВИ 

Претхпдни наставни рад (пре избпра у зваое наставника): 
 

1. Назив студијскпг прпграма, наставнпг предмета (мпдула, курса) гпдина студијскпг 
прпграма и фпнд шаспва 

Драмске и аудипвизуелне уметнпсти, Сценски ппкрет, прва , друга и трећа гпдина глуме. 
 
 

2. Педагпщкп искуствп 

/ 

3. Реизбпрнпст у зваое асистента (пд – дп, брпј) 

 
 / 

4. Пдржаваое наставе ппд ментпрствпм (пбим ангажпваоа у шаспвима / пп семестру, на 
предмету, са фпндпм шаспва) 

/ 
 

5. Пцена приступнпг предаваоа 

Приступнп предаваое на тему „Уметнпст мислећег тела – драмска кпрппрална мима 
Етјена Декруа кап саставни деп глумашкпг заната“ пдржанп је 19.05.2022. гпдине у 
балетскпј сали Академије уметнпсти у Бепграду (Ресавска 78) студентима прве и друге 
гпдине Глуме Академије уметнпсти у присуству избпрне кпмисије, са ппшеткпм у 12:30.  
Приступнп предаваое кандидата кпнципиранп је кап целина пд три практишна, 
интерактивна дела са студентима Глуме: физишкп загреваое, рад у групи и 
импрпвизације на задате теме. Сваки ппјединашни деп практишнпг дела приступнпг 
предаваоа прппраћен је вербалним, тепријским пбразлпжеоима кпја су кпмисију и 
студенте ближе уппзнала са кљушним ппстулатима метпда Етјен Декруа и  са пгрпмним 
пптенцијалпм за глумашкп култивисаое и уметнишкп пплемеоиваое телеснпг аспекта у 
псмищљаваоу драмскпг лика и изведби у пквиру ппзприщне представе.  
Кпмисија је у ппступку вреднпваоа приступнпг предаваоа пценила припрему 
предаваоа и дидактишкп – метпдплпщки аспект извпђеоа предаваоа и дпнела 
закљушак п вреднпваоу са прпсешнпм пценпм кпмисије пд 9,33. 
 

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

1. Назив студијскпг прпграма, предмета (мпдула, курса), гпдина студијскпг прпграма и 
фпнд шаспва (на пснпвним, диплпмским пднпснп специјалистишким, магистарским и 
дпктпрским студијама) 

2.  

3. Увпђеое нпвих пбласти, наставних предмета (мпдула, курсева) 
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4. Учбеници (наслпв, аутпри, гпдина издаваоа, издаваш) 

 
 
 

5. Друга дидактишка средства (прирушници, скрипте и сл. – наслпв, аутпр, гпдина 
издаваоа, издаваш) 

 
 

6. Награде и признаоа универзитета, педагпщких и наушних  аспцијација 

 
 

7. Извпђеое наставе на универзитетима ван земље 

 
 

8. Мищљеое студената п педагпщкпм раду наставника 

 
 

9. Псталп 

 
 

 

V        РУКПВПЂЕОЕ – МЕНТПРСТВП У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДПВА 

1. Рукпвпђеое – ментпрствп у изради диплпмских и специјалистишких радпва и 
магистарских теза (брпј радпва, име и презиме студента, ужа наушна пбласт и наслпв 
рада) 

 
 

2. Рукпвпђеое – ментпрствп дпктпрских дисертација (брпј радпва, име и презиме 
дпктпранта, ужа наушна пбласт и наслпв дисертације) 

 

 
 

3. Ушещће у кпмисијама за пдбрану диплпмских и специјалистишких радпва, магистарских 
теза и дпктпрских дисертација 

 

 

 

VI        ДППРИНПС  АКАДЕМСКПЈ И ШИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Ушещће у раду пргана и тела факултета и Универзитета 

 

 

2. Ушещће у кпмисијама за избпр наставика и сарадника (навести брпј) 

 

 

3. Впђеое прпфесипналних (струкпвних) прганизација 
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4. Прганизација, ушещће и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних или 

међунарпдних уметнишких и сппртских менифестација 

 

 

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

 

 

6. Израда прпфесипналних експертиза и рецензираое радпва и прпјеката 

 

 

 

VII    АНАЛИЗА  РАДА  КАНДИДАТА  (на једнпј страници куцанпг текста) 

 

Кандидат за зваое дпцента, Анћелкп Берпщ, распплаже изванредним увидпм и ппзитивним 

знаоима у пбласти телеснпг сценскпг израза кпји је непдвпјив пд укупне и целпвите глумашке 

експресије. Оегпвп струшнп знаое из пбласти сценскпг ппкрета није самп тепријске прирпде, п 

шему свакакп сведпше оегпва академска ппстигнућа (специјалистишки, мастерски и дпктпрски 

рад), већ  је  утемељенп у савременим кретаоима из пве пбласти, а истпвременп се пслаоа на 

дпбре традиције сценских пракси кпје се кпристе кап пснпва за дпследнп и слпјевитп култивисаое 

глумшевпг тела,  щтп је неппхпднп за пствариваое пуне занатске и уметнишке спремнпсти за 

најслпженије глумашке задатке. Преглед струшних и уметнишких радпва кандидата Анђелка 

Берпща (в. Рубрику III ),  ппсебнп искуствп  међунарпднпг пбразпваоа (специјалистишка диплпма 

Барселпна, Шпанија) и рада (улпга у представи ''Una hora y algo''),  кап и пстварене,  запажене и 

награђиване улпге на дпмаћем  филму  и телевизији  те улпге у ппзприщту, јаснп гпвпре п бпгатпм 

искуству кпје указује на пптенцијал Анђелка Берпща да тп искуствп претпши и пренесе млађим 

кплегама крпз плпдптвпрну интеракцију, истпвременп пстављајући дпвпљнп прпстпра за 

развијаое аутентишнпг индивидуалнпг телеснпг израза свакпг ппјединашнпг студента глуме.  

 

 

 

VIII   МИШЉЕОЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ СВАКПГ КАНДИДАТА ППЈЕДИНАЧНП (на 1/2 
странице куцанпг текста, са називпм зваоа за кпје је кпнкурс расписан) 

Кандидат Aнђелкп Берпщ испуоава све пбавезне и све избпрне услпве за избпр у  зваое дпцента 
предвиђене Закпнпм п виспкпм пбразпваоу РС и Правилникпм п избпру наставника Академије 
уметнпсти и тп: 
 
                                                                ПБАВЕЗНИ:  
 

 I Приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране 
виспкпшкплске устанпве 
 Кандидат Анђелкп Берпщ је за свпје приступнп предаваое „Уметнпст мислећег тела - драмска 
кпрппрална мима Етјена Декруа кап саставни деп глумашкпг заната“ виспкп пцеоен пд стране 
кпмисије са прпсешнпм пценпм  9,33. 
 

   
 II Ппзитивна пцена педагпшкпг рада у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг  прптеклпг 
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избпрнпг перипда 
 

- 
 

III Tри репрезентативне референце у ужпј уметничкпј пбласти за кпју се бира  
1. „Интимнпсти“ Александра Јпванпвић и Анђелкп Берпщ, дпктпрски уметнишки прпјекат 

Анђелка Бепща, улпга: Маки, Нарпднп ппзприщте Бепград, 2021. 
2. Телевизијска серија  „Црнп бијели свијет“, редитељ Гпран Куленпвић, улпга Гпран, 

Хрватска радип телевизија, 2021. 
3. Режија и улпга, кратки играни филм „Шум“, дпбитник награда Прстен Вука - OFF Generation 

(Winner), најбпљи кратки филм Пмладинскпг филмскпг фестивала у Сарајеву, Special Award 
(Winner) на Prokuplje Short Film Festival. Филм селектпван на фестивале:  Belgrade 
Documentary and Short Film Festival, Euro- In Film Festival of European and Independent Films, 
Филмски Фрпнт, Први кадар- Филмски Сарајевп фестивал,  Serbian Holywood, Тузла Филм 
Фестивал, 2020. 
 
                                   ИЗБПРНИ (минималнп 2 пд 3):  
 

I Стручнп-прпфесипнални дппринпс.  
1. Сценски ппкрет представа „Утппија” р. Иван Балетић, Малп ппзприщте Дущкп Радпвић и 

„Ревизпр” р. Милан Нещкпвић, Академија уметнпсти Бепград/ Нарпднп ппзприщте 
Бепград (2021) 

2. Сценски ппкрет представа: “Живптиоска фарма”  р. Патрик Лазић, Градскп Ппзприщте 
Чашак (2020); “Нана”  р. Тијанa Васић, Театар Вук (2019) 
 

II Дппринпс академскпј и ширпј заједници.  
- 
III Сарадоа са другим виспкпшкплским, пднпснп научнп-истраживачким институцијама у земљи 
и инпстранству.  

1. Пнлајн радипница сценскпг ппкрета студентима глуме из Кпстарике и Мексика (Universidad 
Autonoma de Nuevo Leon Monterrey Mexico, Taller Nacional del Teatrп Costa Rica) (2020) 

 
 

Наппмена: Пптребнп је експлицитнп навести да  ли или не сваки кандидат ппјединачнп испуоава 
услпве за избпр у зваое. 
 

IX       ПРЕДЛПГ ЗА ИЗБПР КАНДИДАТА У ПДРЕЂЕНП ЗВАОE НАСТАВНИКА 

 
 На пснпву излпженпг, Кпмисија са задпвпљствпм предлаже Наставнп-уметнишкпм већу Академије 
уметнпсти у Бепграду да  кандидата Анђелка Берпща изабере  у зваое и на раднп местп дпцента 
за пбласт Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт Глума - Сценски ппкрет. 
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ППТПИСИ ЧЛАНПВА КПМИСИЈЕ 

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

 
 
 
 


