
Име, средње слово, презиме ДУШАН  С. ПЕТРОВИЋ 

Звање ванредни професор 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним 

радним временом и од када 
Академија уметности од 01.11.2008. године 

Ужа научна односно уметничка област Драмска и аудио-визуелна уметност – Дизајн звука 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2013 Академија уметности Дизајн звука 

Докторат 2009 Академија уметности Мултимедијалне уметности – музика и дизајн звука 

Специјализација       

Магистратура 1990 Академија уметности у Новом Саду Mузичке уметности - композиција 

Диплома 1987 Академија уметности у Новом Саду Mузичке уметности - композиција 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета Назив студијског програма, врста студија Часова активне 
наставе 

  Музика за филм и телевизију МПДЗ, Г, ФТВРМ, ПУМ - основне академске студије 1,5+0 

  Читање и анализа партитура МПДЗ - основне академске студије 1+0,5 

  Музички инструменти МПДЗ - основне академске студије 0,5+0 

  МИДИ са МИДИ оркестрацијом МПДЗ - основне академске студије 1+0 

  МИДИ оркестрација са 
принципима импровизације 

КММ - мастер академске студије 1+1 

  Музички жанр - креатор имиџа КММ - мастер академске студије 1+0 

  Примењена компјутерска музика КММ - мастер академске студије 1,5+0 

  Алгоритамска интерактивна мета 
музика 

КММ - мастер академске студије 1,5+0 

  Поетика примењене музике КММ - мастер академске студије 1+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  Ауторска музика и дизајн звука за 4 филма: "Шта радиш вечерас" продукција Inex Film,1988- Београд; "Срећна породица"-1986., 
"Халидин седми пламен"-1995. и "Из ведрог неба"-1996., сва три за  Tele Norm Film, Mинхен. 

  Аутор музике и дизајна звука за телевизијске серије: "Ogledi iz pravopisa"-РТС 2001., "Mansarda"- РТС 2004.," Јелена"-БК 
Телевизија 2005. 

  Ауторски албуми- композиције, аранжмани, снимци и микс: "Асфалт" са Слаћаном Милошевић-ПГП РТС 1989., "Понекад  у 
осам"-ПГП РТС 1994., Джибони "Осми путник"-ПГП РТС 1988., Кнез "Као магија"-ПГП РТС 1994., први албум Цеце Ражњатовић 
"Цветак зановетак"-ПГП РТС 1988., Легенде "Успомене"-ПГП РТС 1994., Теодулија и Мадам Пиано "Приче из давнина"-BK Sound 
2002., "French Touch De l Accordeon"- ZEDES 2000. Francuska., музика са овог албума годинама коришћена за најавну шпицу RTS 

Digital,  "Bunker Palace Hotel" soundtrack & les voix Bulgares- Virgin Records 1989. Francuska, 
  Аутор музике и снимка за преко 10 радио драма (, носилац сам 3 награде  на југословенским фестивалима"Недеља радија" за радио 

драме „У наш крај стиже змај“-1988, „Зелене траве Ирске“-1988,“Апопстол“-1987,  као и годишње награде Радио Београда  за 
најбољу музику и снимак у радио драми  1989. године за драму „Зелене траве Ирске“. 
Остале драме: „Уста пуна земље“-1982, „Бајалице-Ритуали“-1986, „Урлик ума“-1985. која у Барселони осваја престижног сребрног 
пегаза „Премиос Ондас“, „Песма великог гусара“-1988...., све за Драмски програм  Радио Београда. 

  Аутор великог броја најавних ТВ шпица, спотова и реклама (РТС Дневник-2003, БК Телефакт-2004, Инфотоп ТВ Пинк-2007) 

  Снимање и пост-продукција бројних музичких винилина и касетних уздања, компакт-дискова како за домаће тако и за инострано 
тржиште - француски Virgin и јапански Sony 
(«Кирику»- француски Virgin и јапански Sony,2005.,"French Touch De l Accordeon"- ZEDES 2000. Francuska., музика са овог албума 
годинама коришћена за најавну шпицу RTS Digital,  "Bunker Palace Hotel" soundtrack & les voix Bulgares- Virgin Records 1989. 
Francuska, 

  Синхронизација и надсинхронизација бројних цртаних ТВ серија («Авантуре Џонија Квеста»-БК Телевиѕија 2004., монтажа 
дијалога и микс 5.1 за дугометражни цртани филм «Кирику»- француски Virgin и јапански Sony, 2005). 

  Ауторска музика извођена на Коларчевом универзитету у Београду-1999., Студију «М» у Новом Саду-1998, Дворани «Ватрослав 
Лисински» у Загребу-1988., Москви-2000. 

  Аутор музике и дизајна звука за позоришне представе: «Рибарске свађе» Карла Голдонија – Шабачко позориште, КУЛТ Театар, 
Београд-2003, «Ах, то време уживања» Владимира Лазића, Народно позориште «Стерија», Вршац-2004, «Љубавник великог стила» 
Реја Кунија – Звездара Театар, Београд-2005., «Дон Жуан се враћа из рата», Сомбор-2008...... 

  Варијације за клавир-Нови Сад 1987., Свита за клавир-Београд 1988., «Arioso, Capriccio, Rondo» за клавир-Београд 2010., «Похвала 
ватри» циклус соло песама-Београд 2009, «Од злата јабука» - композиције за мешовити хор-Београд 2010, Секстет «4+2»-Коларац 
1999. , Divertimento за камерни ансамбл-Нови Сад 1989., Симфонијски диптих-Нови Сад 1990., Музика за оркестар-Нови Сад 1992. 

  Главни уредник часописа «Music» (издавач SkyMusic, Београд-2005/2006.), водећег стручног часописа у области музике, музичке 
технологије и продукције 

  Дизајн звука и компоновање музике за видео игре  Philosopher Stone и  Lady Takeda  америчке издавачке куће BigFish,USA-2014. 



  Бројне позоришне музике за децу као и дизајн звука за „Театар78“: „Боћа Злоћа“, „Ушећерена пепeљуга“, „Шума Чуда“, 
„Морнар Попај“…. (2009-2013). 

  Дизајн звука и музике за продуцентску кућу  “02d” у области звука за рачунарске игрице (2012-2013). 

  Снимио и постпродуцирао CD издање аргентинске певачице Марие Волонте који је номинован за Grammy Latino-2013. 

  Снимио и постпродуцирао CD издање певача италијанског порекла Della Pietra „Shut the Fuck Up“ које бележи на Youtube  
каналу милионску гледаност-2014. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата   

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе   

Тренутно учешће на пројектима Домаћи                  1 Међународни 

Усавршавања 1984- двогодишње усавршавање на Berklee College of Music u oblasti: audio-engineering, hard-disk recording, 
sampling and synthesis, music production, midi & sequencing,  audio/video synchronization. 
1989 – усавршавање за режијски сто Solid State Logic, Загреб. 

Други подаци које сматрате релевантним: Аутор бројних стручних чланака и серијала. 
Докторска дисертација «Интеракција рачунара и композитора у области музике и дизајна звука» 



Име, средње слово, презиме BЕЉКО Ј. ЂУРИЋ 

Звање редовни професор 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним 

радним временом и од када 
Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад 
октобар 2007. године 

Ужа научна односно уметничка област Психолошке науке - Психологија 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2013. Факултет за правне и пословне студије, 
Нови Сад 

Психологија 

Докторат 1988. Филозофски факултет, Београд Психологија 

Специјализација 1984. Florida State University, Tallahassee, 
Florida 

Психологија 

Магистратура 1981. Филозофски факултет, Београд Психологија 

Диплома 1977. Филозофски факултет, Београд Психологија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 
 

Назив студијског програма, врста студија Часова 
активне 

наставе 
1. Психологија Г, ФК, ФТВРМ, ПУМ, МПДЗ - основне академске 

студије 
2+0 

2. Психологија медија УДФ, КММ - мастер академске студије 
0,5+0,5+0 

3. Методологија истраживачког рада ИСВСУ - мастер академске студије 0+0,5+0,2
5 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Mitić, A., Petrović, I. & Đurić, V. (2017) Role of conspicuous consumption in social interaction and perception. Teme.  (у штампи)  

2. Đurić, V. (2016) Osnovi statistike za psihologe. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad. 

3. Velov, B., Gojković, V. & Đurić, V. (2014) Materialism, narcissism and the attitude towards conspicuous consumption. Psihologija 47, 113 -
129. 

4. Mitić, A., Gojković, V. & Đurić, V. (2014) Osobine ličnosti i interparsonalne strategije. U Franceško M. L. (Ed). Vrednosne orijentacije 
mladih u Vojvodini. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad. 

5. Ristić, M., Đurić, V. i  Gojković, V. (2013) Muška homoseksualnost, poremećaji definisani drugom osom DSM i ljubavni stilovi. Knjiga 
rezimea: XIX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski Fakultet, Institut za psihologiju i 

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju. 
6. Palašti, V.,  Đurić V. i  Gojković, V. (2013) Makijavelizam i tipovi ljubavnih veza. Knjiga rezimea: XIX naučni skup Empirijska istraživanja u 

psihologiji, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski Fakultet, Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju. 

7. Alčaković, S., Međedović, J. i Đurić, V. (2013) Emotivni kontekst utiče na efektivnost TV reklame. Knjiga rezimea: XIX naučni skup 
Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski Fakultet, Institut za psihologiju i Laboratorija za 

eksperimentalnu psihologiju. 
8. Novović, Z., Kovač, A., Đurić, V & Biro, M. (2012) Positive and Negative Affect in Illusion of Control. Psihologija 45,  395–407. 

9. Kosanović, B., Vukičević, L. i Đurić, V. (2012) Metrijske karakteristike i faktorska struktura skale za ispitivanje odnosa prema upadljivoj 

potrošnji. Civitas 2: 24 – 33. 
10. Vukičević. L. i Đurić. V. (2012) Socijalna anksioznost i odnos prema upadljivoj potrošnji. Psihološka istraživanja 14. 179 – 191. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата 300 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 29 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи 0 Међународни 10 

Усавршавања   

Други подаци које сматрате релевантним:  1. Дугогодишње наставничко искуство: Оделење за психологију Филозофског факултета у 
Београду (1981-1982. и 1984 – 1992, асистент па потом и доцент на предмету Општа психологија II); Department of Psychology, Florida State 

University, Tallahassee, Florida (1982 – 1984, асистент на предметима Психологија учења и Психофизика);  McMaster University, Hamilton, 

Ontario (1992 – 2000), предавач на предметима: Увод у психологију, Анализа варијансе, Психопатологија) и Факултет за правне и пословне 
студије, Нови Сад (2007 – 2010, наставник на предметима: Статистика, Психологија маркетинга,  Методологија маркетиншког истраживања и  

Психологија мотивације), Академија умености, Београд (наставник на предмету Психологија 2007 – 2010).  2. Консултатнт за методологију 

на међународним и домаћим  истраживачким пројектима:  University of Toronto (1993 – 1994), Pasteur Mérieux Connaught, Toronto, Ontario 
(1997 – 1999), Open Society Institute (2007 – 2010), Институт за психологију, Београд (2008 – 2010).  3. Главни истраживач на неколико 

међународних истраживачких пројеката (Father Sean O’ Sullivan Research Centre and McMaster University, Hamilton, Ontario ,1997 – 2000). 
 4. Рецензент за методологију у водећем домаћем психолошком часопису Психологија (2004 – 2009). 



Име, средње слово, презиме ДЕЈАНА Б. ПРЊАТ 
Звање редовни професор 
Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним 

временом и од када 
Академија уметности од 01.04. 2004. године 

Ужа научна односно уметничка област Драмске и аудиовизуелне уметности - продукција 
Културолошке науке и комуникологија- маркетинг и односи с јавношћу 

Академска каријера 
  Година Институција Област 
Избор у звање 2013 Академија уметности, Алфа универзитет Продукција и 

Културолошке науке и комуникологија 
Последокторски рад 2010 Одсек за бизнис и менаџмент услуга 

London Metropolitan University 
Маркетинг 

Докторат 2003 Факултет политичких наука, Београдски 
универзитет 

Културна политика 

Специјализација       
Магистратура 1993 Факултет политичких наука,  Београдски 

универзитет 
Социологија културе и културна политика 

Диплома 1989 Фaкултет драмских уметности, Универзитет 
уметности у Београду 

Продукција 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
  назив предмета 

 
Назив студијског програма, врста студја Часова 

активне 
наставе 

1. Основе продукције у уметности и медијима ПУМ, МПДЗ - основне академске студије 1,5+0 
2. Продукција у уметности и медијима ПУМ - основне академске студије 1+0 
3. Пројекат у уметности и медијима ПУМ - основне академске студије 0,5+0 
4. Имиџ и односи с јавношћу КИУМ – мастер академске студије 0,5+0 
5. Имиџ – визуелна реторика КИУМ – мастер академске студије 0+1 
6. Методологија истраживачког рада ИСВСУ, КИУМ, КММ, УДФ – мастер академске студије 1+2+0,5 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
  Прњат, Д. (прир.) 2014,  Уметност, медији, комуникација, Академија уметности, Београд 
  Прњат, Д. 2014. „Односи с јавношћу, медији и убеђивање“, Култура, Завод за проучавање културног развитка, Београд 
  Уредник међународног часописа о музејима The International Journal of the Inclusive Museum Volume 5, Issue 4 (Associate Editor) 
  Прњат, Д. 2013 Културна политика,  Академија уметности, Београд 
  Прњат, Д. 2013 Маркетинг, Академија уметности, Београд 
  Прњат, Д. 2012 „Eтика у музејима: присвајање прошлости“, Култура 137, Завод за проучавање кутурног развитка, Београд 
  Prnjat, D. 2011 „Teaching Methodology for Education in the Field of Cultural Policy: Case Study of Universities in Belgrade, Serbia”, Proceedings,  

9th ENCATC Annual Conference, Helsinki 12-14 October 
  Излагање на Унесковој конференцији о уметничком образовању “How much can arts education affect the decision-making process when choosing 

classical or popular music?” UNESCO 2nd World Conference on Arts Education, Seoul, 24-28 May 2010. 
  Avery, J., Prnjat, D. ”Consumer Decision-making in the Museum Marketplace“,  International Journal of the Inclusive Museum, Volume 1, Issue 4, 

pp.147-156. 
  Prnjat, D, Avery J. 2006 “Issues with the Marketing of an Art Museum”, Proceedings, Academy of Marketing, London, March 15. 
  Prnjat, D. Tajtakova, M. 2006 “Reflections on Money and Arts”, Nova Ekonomika, Vodecky časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v 

Bratislave, Bratislava 
  Prnjat, D., Tajtakova, M. 2006,”Ekonomika a marketing kultúry v historických súvislostiach", Marketingová panoráma, Bratislava 
  Prnjat, D. 2006 ” Notes on theatre marketing: Belgrade’s theatres case”,  Mladi Ekonom, Bratislava 
  Представа „Одбрана Београда“ у режији П. Зеца, драм. Р. Путник, ул.: Љ. Тадић, М.Жутић, М. Јанкетић, П.Ејдус, М. Гутовић...) изведена у 

Центру „Сава“ 1989. 
  Продуцент великог броја емисија за информативни, забавни и дечији програм ТВ „Политика“1991-1994. Аутор је серијала од 20-так емисија 

и већег броја прилога 
  Три краткa филма игране структуре, копродукције,  Erik vs. Uzum / Шљива vs.грожђе, Delije sever, Lopov var!, Сарадња Академије уметности 

са Катедром за филмски дизајн Универзитета Dokuz Ejlu у Измиру  (Tурска) 2011. 
  Изложба америчког фотографа Веслија Ченела на Академији уметности под називом „Лепоте Србије на Балкану 2“ 2011 
  Аутор промотивног филма за Продукцију у уметности и медијима 2012, 
  
  

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 
Укупан број цитата   
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе   
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 1 
Усавршавања 2006. године последокторско усавршавање у Великој Британији у области маркетинга на Одсеку за бизнис и менаџмент 

услуга Метрополитен универзитета у Лондону. 
Други подаци које сматрате релевантним 
Продекан за науку од 2013. г.  Радови објављени на српском, енглеском, словачком и румунском језику. Држала предавања у Финској (Mikkeli 
University of Applied Sciences), Турској (Dokuz Eylül Üniversitesi), Енглеској (London Metropolitan University), Француској (Ecole Brass Art). 2004. 
одржала више заједничких предавања са професором Оклахома универзитета Џимом Ејверијем (Јim Avery) на тему Marketing of arts, arts of market-

ing. Ментор на мастер радовима. Учествовала у раду Комисије за научно-истраживачки рад и едукацију у области уметности и културе 
Министарства културе РС 2009;  Учествовала у раду Координационог одбора уметничких удружења Србије 2005. г. Рецензент чланака o 
менаџменту у култури и уметности за стране научне часописе; Рецензент више монографија из области уметничке продукције и менаџмента;  
Рецензент већег броја уметничких пројеката од којих су сви добили подршку Министарства културе РС као уметнички пројекти који се посебно 
издвајају у домаћој уметничкој продукцији; Члан  Европског удружења култрутних менаџера и едукатора у области културне политике, 
Међународног удружења уметничких и културних менаџера, Америчке адвертајзинг академије, Српског удружења за маркетинг (СЕМА), Савеза 
драмских уметника Србије, Удружења филмских и тв уметничких сарадника Србије, Удружења новинара Србије. 



Име, средње слово, презиме ДАРКО Г. СТАНКОВИЋ 

Звање доцент 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Академија уметности, од 01.01.2009. године 

Ужа научна односно уметничка област Музичке уметности - Музичка продукција 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2014. Академија уметности Музичка продукција 

Докторат       

Специјализација       

Магистратура       

Диплома 2008. Академија уметности Снимање и обрада звука 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 
 

Назив студијског програма, врста 

студија 
Часова активне 

наставе 

1. Дигитално снимање МПДЗ - основне академске студије 1+2 

2. Дигитални аудио системи МПДЗ - основне академске студије 1+0 

3. Методе звучне синтезе код електричних и 

виртуалних инструмената 
МПДЗ - основне академске студије 1+0,5 

4. Технике вишеканалног снимања и монтаже 

звука 
МПДЗ - основне академске студије 1+0 

5. Постпродукција и мастеринг МПДЗ - основне академске студије 1,5+0,5 

6. Примењена компјутерска музика КММ - мастер академске студије 0+1,5 

7. Окружујући звук КММ - мастер академске студије 1+1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  2007. Фестивал забавне музике „Будва 2007“ , освојено осмо место композицијом „Где си“  као 

композитор и аранжер 

  2007. „Југословенско драмско позориште“, звук за представу „Маслачак и ретард“ у режији проф. Мирјане 

Карановић 

  2007. Албум поп музике „Вишња у чоколади“, извођач Наташа Којић 

  2008. роман Горана Тице - „Зид“, DVD издање звучног записа на српском језику 

  2008. радио реклама за Академију уметности 

  2008. Снимање и дизајн звука за позоришне представе "Мушка ствар" (ЈДП) и "Љубав господина 

Перлимплина и Белисе" (Народно позориште) 

  2008. Снимање и продукција музике, мастеринг за играну серију "Јесен стиже дуњо моја" 

  2011. - 2013. Студио "Ковачевић", снимање, едитовање, програмирање 

  2011. Ћемо – Због Твог Бола, снимање, програмирање, едитовање 

  2011. Школа певања Иване Селаков, снимање, едитовање, микс, мастеринг 

  2011. Дадо Полумента - Ко зна гдје си ове ноћи, аранжман, снимање, едитовање, програмирање 

  2013. Више нумера вокалног састава "Глас не жице", едитовање, програмирање, микс, мастеринг 

  Више нумера за потребе ТВ и радио реклама, музика, аранжман, снимање, едитовање, програмирање, 

микс, мастеринг 

  2013. Саша Ковачевић - "Случајно" - едитовање 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата   

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе   

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања Похађање SAE ( School of Audio Enginering) института, Љубљана 



Име, средње слово, презиме МИЛИЦА М. ЂУРОВ 

Звање ванредни професор 

Назив институције у  којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када 
Академија уметности 
од  01.03.2001. године 

Ужа научна односно уметничка област Драмске и аудиовизуелне уметности / Примењене уметности 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2016 Академија уметности Сценографија и костим / Слика 

Докторат 2010 Универзитет уметности у Београд Теорија уметности и медија 

Специјализација       

Магистратура 2003 Факултет примењених уметности, Београд Филмска и ТВ сценографија 

Диплома 1999 Факултет примењених уметности, Београд Сценографија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета Назив студијског програма, врста студија Час.активне 
наставе 

1 Основе сценографије и костима ФТВРМ, ПУМ - основне академске студије 1+0 

2 Дигитална уметност ФК, ФТВРМ, ПУМ - основне академске студије 1+0 

3 Херменеутика ликовних уметности 1 Г, ФК, ФТВРМ, ПУМ, МПДЗ – основне академске студије 0+1 

4 Херменеутика ликовних уметности 2 Г, ФК, ФТВРМ, ПУМ, МПДЗ – основне академске студије 0+1 

5 Имиџ - визуелна реторика КИУМ, ИСВСУ - мастер академске студије 1+1 

6 Сценски дизајн ИСВСУ - мастер академске студије 1,5+0,5 

7. Сценско извођење - перформанс 1 ИСВСУ - мастер академске студије 0,5+0+0,15 

8. Сценско извођење - перформанс 2 ИСВСУ - мастер академске студије 0,5+0+0,15 

9. Поетике постдрамског театра ИСВСУ - мастер академске студије 1+1 

10
. 

Интерактивна уметн. инсталација и 
дигитални перформанс 

КММ - мастер академске студије 0+0,5 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  2016 Годишнја награда „Марија Кулунџић“ за сценографију представе „Цар је го“ Малог позоршта „Душко Радовић“ 

  2016. Вођа истраживачког пројекта „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у 
Србији“ – реализован за Министарство културе РС, уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике и  
PERFORM  пројеката Швајцарске агенције за развој и сарадњу. 

  2016. Председница Уметничког савета УЛУПУДС-а 

  2015 и 2011.  Годишња награда УЛУПУДС-а за 2014 и 2010 

  2007.  Први лауреат награде „Крстомир Миловановић“ 16. фестивала „Дани Зорана Радмиловића“ за визуелни 
идентитет представе „Госпођа министарка“  Нароног позоришта Репулике Српске из Бања Луке 

  2006  Плакета 38. Мајске изложбе УЛУПУДС-а за сценографију представе Емигранти, Нар. поз. из Ниша 

  2005  World stage design, Canadian Hall at Royal York, Toronto, Kanada 

  2004  Награда фестивала Борини позоришни дани у Врању за сценографију представе  „X+Y=0“, БДПа 

  1999 и 2003   Prague quadrennial, National exhibition of Serbia-Montenegro, Prag1999 

  Плакета Удружења универзитетских професора и научника Србије „Проф. др Војислав К. Стојановић“; Награда 
Универзитета уметности у Београду 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата   

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе   

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања 2007 Нове технологије у позоришту / Мултимедија – специјалистички семинар БИТЕФ 41. 

Као предавач радила је на ФДУ у Београду, ФДУ на Цетињу, Академији умјетности у Бањалуци и Универзитету уметности 
у Београду.  Аутор преко 50 сценографија/ костимографија за позориште, филм и телевизију. Реализовала је 6 самосталних 
изложби, а учествовала на бројним изложбама у земљи и иностранству. Члан комисије за теорију и историју СЦЕН-а од 
2011-2013. Публиковани текстови: "Neo-Baroque Aesthetics: Interplay Between Physical And Virtual Manifestations Of Space In 
Art" in Theatre space after 20th century/4th International Conference in the cycle "Spectacle-City-Identity", Novi Sad, 2012. ISBN 
978-86-7892-435-4; Neobraoknost fizičko-virtuelnih prostora u savremenim scenskim izvođenjima:Slučaj Hotel pro forma“ u 

Art+Media – časopis za studije umetnosti i medija br. 2., Orion Art, Beograd, 2012; итд. 



Име, средње слово, презиме БОРИС Д. ШУРЛАН 

Звање доцент 

Назив институције у  којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када 
Академија уметности од 24.10.2014. године 

Ужа научна односно уметничка област Музичке уметности - Музичка продукција 

Академска каријера 
  Година Институција Област 

Избор у звање 2014. Академија уметности Музичка продукција 

Докторат       

Специјализација       

Магистратура 2014. Факултет драмских уметности Снимање и дизајн звука 

Диплома 2007. Академија уметности Дизајн звука и музичка продукција 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
  назив предмета 

 
Назив студијског програма, врста студија Часова 

активне 

наставе 
1. Аналогно снимање МПДЗ – основне академске студије 1+0 
2. Снимање и дизајн звука за визуелне медије МПДЗ, ФТВРМ - основне академске студије 1+0 
3. Музичка продукција - ансамбли и оркестри МПДЗ - основне академске студије 1,5+0 
4. Музичка продукција - солистички инструменти МПДЗ - основне академске студије 1,5+0 
5. Технике вишеканалног микса МПДЗ – основне академске студије 1+0 
6. МИДИ оркестрација са принципима 

импровизације 
КММ - мастер академске студије 0+1 

7. Алгоритамска интерактивна мета музика КММ - мастер академске студије 1+0,5 
8. Поетика примењене музике КММ - мастер академске студије 0+0,5 
9. Музички жанр - креатор имиџа КММ - мастер академске студије 0+1 
1
0 

Снимање и обрада звука у документарним 

формама 
УДФ - мастер академске студије 1+1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
  Снимање, микс и мастеринг осам песама албума групе "Claymore" који је издат за дискографску кућу "Sound 

Age Productions" 
  Мастеринг 13 композиција репрезентативног оркестра гарде војске Србије 
  Микс и мастеринг целокупног наступа бенда Јована Маљоковића и квартета бенда Милана Петровића 
  Снимање, микс и мастеринг 8 песама бенда „Midnight Rain“, који је издат за дискографску кућу "DeFox Re-

cords" 
  Снимање, микс и мастеринг за 10 музичких нумера позоришне представе "Уплакана Катарина" 
  Снимање и монтажа атмосфера за дугометражне филмове "Где је Нађа" и "Ничије дете" 

  Снимање и обрада звука 5 музичких нумера за представу "Los Yugoslavos", као и обављање послова тон 
мајстора 

  Снимање, микс и мастеринг сингла Стефана Марића 
  Снимање, дизајн звука и микс краткометражног филма "Марионета" 
  Аранжман, снимање, микс и мастеринг 8 нумера позоришне представе "Студенко“ 
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 
Укупан број цитата   

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе   

Тренутно учешће на пројектима Домаћи пројекти: Међународни пројекти: 

Усавршавања   

Други подаци које сматрате релевантним   

Добитник „Видовданске награде“ и проглашен за најбољег студента Катедре за дизајн звука и музичку продукцију 
2011. Сарађивао са већим бројем бендова и камерних састава и урадио више реклама за реномиране фирме. 



Име, средње слово, презиме ДАНИЛО Д. ПАШКВАН 

Звање ванредни професор 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 
Академија уметности од 01.03.2008. године 

Ужа научна односно уметничка област Драмске и аудиовизуелне уметности - Режија 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2013. Академија уметности Телевизијска режија 

Докторат       

Специјализација       

Магистратура       

Диплома 2007. Академија уметности Драмске уметности – телевизијска 
режија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 
 

Назив студијског програма, врста студија Часова 
активне 
наставе 

1. Основе телевизијске режије ФТВРМ - основне академске студије 1+1 

2. ТВ режија драмских форми ФТВРМ – основне академске студије 0,5+0,5 

3. ТВ режија програма уживо ФТВРМ - основне академске студије 1,5+0 

4. ФТВ фотографија – рекламне форме ФК – основне академске студије 0+1 

5. Мултимедијална режија КИУМ, ИСВСУ, КММ – мастер академске студије 1+3 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  Режија наменских и комерцијалних спотова  (редитељ, члан тима за имплементацију кампање "Буди професионалац"  
Војске Србије, продукција ВФЦ Заставафилм, режија спота "Буди професионалац"),  2013- 2015. 

  Режија документарних филмова:  "Војевање", 2016; "Ратна бележница", 2015; "Како смо погрешно разумели етно", 
2007. 

  Режија забавно-музичких и ревијалних програма ( редитељ музичке ревије "Пролеће у Београду" – програм у 
организацији Министарства одбране Републике Србије ), 2013. 

  Режија програма уживо: серијал  "Ја имам таленат" ,  2011. 

  Редитељ и сценариста првог српског bussines reality програма "Сам свој газда" (у сарадњи са Регионалним центром за 
развој малих и средњих предузећа и ЕРСТЕ банком, продукција Advance, Студио Б ), 2008. 

  Редитељ серијала забавно-музичких емисија "Хитметар" и "Niggor’s pekmez session", продукција Балканмедиа 
телевизије, 2007. 

  Режија драмског програма : тв серија "Јелена", 2005. 

  Редитељ и сценариста телевизијског образовног серијала "Заниматор" – медијски сегмент кампања USAID-a и 
International Releif & Development агенције, реализован у WIDE продукцији, емитован на РТС), 2005. 

  Режија забавно-музичких програма : концерт Владимира Маричића "Прело", Концет Гудача Св. Ђорђа, Галерија 
славних, Београдски квартет, 1998-2002. 

  Режија квиз емисија и програма намењених деци и младима: "Bajonexpress" , "Ко се игра тај се воли", "Позитив-
негатив", 1998-2002. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата   

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе   

Тренутно учешће на пројектима   
  

Усавршавања   



Име, средње слово, презиме ГОРАН Б. ЂОРЂЕВИЋ 

Звање доцент 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Академија уметности од 1.12.2010. године 
  

Ужа научна односно уметничка област Драмске и аудиовизуелне уметности - Продукција 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2016 Академија уметности Продукција 

Докторат       

Специјализација       

Магистратура       

Диплома 1992 Факултет драмских уметности Филмска и ТВ продукција 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 
 

Назив студијског програма, врста студија Часова 
активне 
наставе 

  Oснове филмске продукције ПУМ, ФТВРМ, Г, МПДЗ, ФК - основне академске 

студије 
1,5+0 

  Филмска продукција 1 ПУМ - основне академске студије 1,5+0 

  Филмска продукција 2 ПУМ - основне академске студије 1+0 

  Пројекат у уметности и медијима ПУМ - основне академске студије 0,5+0 

  Имиџ у филмском систему КИУМ - мастер академске студије 1+1 

  Продукција мултимедијалног догађаја ИСВСУ, УДФ, КММ - мастер академске студије 1+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
  
  Консултант продукције дугометражног играног филма „The Rift” (2015) 

  Консултант продукције дугометражног играног филма „Мамула“ (2014) 

  Члан научног савета Првог интернационалног филмског конгреса Golden Boll, 
 у оквиру   18. Интернационалног филмског фестивала Golden Boll, Адана, Турска (2011) 

  Консултант продукције дугометражног играног филма „Zone of the dead“ (2008) 

  Директор документарног филма „Тома“ (2007) 

  Консултант продукције  и вођа снимања серије "Миле против транзиције" (2006) 

  Продуцент у Информативном програму ТВ Б92 (2006) 

  Директор документарног филма "То је само моје" (2003) 

  Ангажован у сектору продукције на филму "Подземље" (1995) 

  Организационо-продуцентски послови у Дистрибутерском предузећу Fine production (Праг) (1993 – 1994) 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата   

Укупан број радова са SCI (SSCI)листе   

Тренутно учешће на пројектима     

Усавршавања Семинар "Пројектно планирање и управљање", 2008. 

Други подаци које сматрате релевантним 
Учествовао у изради мултимедијалног ЦД-рома "Економска историја кинематографије" Петера Бехлина 
Учествовао на симпозијуму "Сто година писане речи о филму у Србији" радом Часопис Филмске новости. 
Саветник у Сектору за научну, просветну, културну и спортску сарадњу са дијаспором Министарства за дијаспору РС. 
Учествовао је у изради бизнис и медија плана ТВ спортског канала и програмског концепта филмског канала кабловског 

тв система. 
Обављао је менаџерске и организационо-продуцентске послове у маркетиншким агенцијама, међу којима за агенцију 

"Communis" - организација отварања Пословног центра "Ушће". 



Име, средње слово, презиме МАРКО З. УБОВИЋ 

Звање доцент 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 
Академија уметности oд 15.01.2016. године 

Ужа научна односно уметничка област Примењене уметности  - фотографија 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2016 Академија уметности Примењене уметности 

Докторат Упис 2015. Факултет за медије и комуникације Трансдисциплинарне студије 
уметности и медија 

Специјализација       

Магистратура 2013 Нова академија уметности, Београд Визуелна уметност - фотографија 

Диплома 2011 Академија уметности, Универзитет Нови 
Сад 

Нови ликовни медији 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 
 

Назив студијског програма, врста студија Часова 
активне 
наставе 

1. Увод у фотографију ФК - основне академске студије 1,5+0 

2. Дигитална обрада фотографије ФК - основне академске студије 1+0 

3. Модна фотографија ФК - основне академске студије 1+0 

4. Рекламна фотографија ФК - основне академске студије 1,5+0 

5. Мултимедијално web стваралаштво ФК, МПДЗ, ПУМ - основне академске студије 1+0 

6. Интерактивна уметн. инсталација и дигитални 
перформанс 

ИСВСУ, КММ – мастер академске студије 1+1 

7. Портрет у фотографији ИСВСУ - мастер академске студије 1+0 

8. Савремени аспекти фотографије ИСВСУ - мастер академске студије 1+1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  2015: Mediterranea 17 Young Artists Biennale, Милано, Италија 

  2014: ZOOM – ZBLIŻENIA International film festival (video art category), BWA Art Gallery, Jelenia Góra, Пољска 

  2014: “Кратки обриси среће”, samostalna izložba, Нова галерија, Београд 

  2013: Videomedeja Festival, Музеј савремене уметности, Нови Сад 

  2011: “Videoformes” фестивал видео уметности и дигиталне културе, Clermond-Ferrand, Француска 

  2010: видео фестивал “Moving Frames Festival”, Mytilene, Грчка 

  2010: групна изложба, „Niš art foundation“ која је приказана у Нишу, Новом Саду, Београду 

  2009: „Новосадски Салон“, Поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад 

  2008,  групна изложба„Baerwart“, галерија Klingental, Bazel 

  2007: изложба „Ноћ музеја“, галерија „Klingental“, Bazel 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата   

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе   

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања   

Други подаци које сматрате релевантним: 

Своје уметничке радове излагао је на преко 35 различитих манифестација и изложби у земљи и иностранству (Швајцарска, 
Немачка, Грчка, Црна Гора, Холандија, Пољска, Француска, Кина, Италија, Србија). 

Награда департмана ликовних уметности Академије уметности у Новом Саду за најуспешнији уметнички рад 2009/10 године 
у дисциплини Нови ликовни медији. Награда за најбољи сценарио младог Балканског стрип аутора, Балканска смотра стрип 
аутора, Лесковац 2011. Члан УЛУС-а. 

 


