
Име, средње слово, презиме СВЕТЛАНА С. БЕЗДАНОВ ГОСТИМИР 

Звање редовни професор 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним 

радним временом и од када 

Академија уметности од 01.04.2005. године 

Ужа научна односно уметничка област Драмске и аудиовизуелне уметности / Филмологија 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2005. Академија уметности Филмологија; Комуникације и медији 

Докторат 1991. Факултет драмских уметности, УУБ Драмске уметности – Филмологија 

Специјализација       

Магистратура 1983. Факултет политичких наука, УБ Култура и образовање 

Диплома 1980. Филолошки факултет, УБ Енглески језик и књижевност 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 
 

Назив студијског програма, врста студија Часова активне 
наставе 

1. Историја српске кинематографије ФТВРМ, ФК, ПУМ – основне академске студије 1,5+3 

2. Историја светске кинематографије ФТВРМ, ФК, ПУМ – основне академске студије 1,5+3 

3. Теорија филма ФТВРМ, ФК – основне академске студије 2+0 

4. Историја и теорија документарних форми УДФ - мастер академске студије 1+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  (1993) ФИЛМОМ ДО КРИТИКЕ & vv., Институт за филм / Учитељски факултет / Орбис, Београд. Награда 

београдског Института за филм „Златно перо“ за теорију и критику филма. 

  (2007) УМЕТНОСТ ПОКРЕТНИХ СЛИКА, SMArts, Београд. 

  (2011) Сепарати за наставу из: ФИЛМСКЕ И ТВ КРИТИКЕ, Академија уметности / Факултет визуелних умјетности, 

Београд / Подгорица. 

  (2012) Сепарати за наставу из: ЕСТЕТИКЕ ФИЛМА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ, Факултет визуелних умјетности, Подгорица. 

  Саопштења/учешћа/прилози на домаћим и међународним скуповима из уметности, културе и образовања: (2010-

2012) CLIO, Београд; (2010) Albanian Media Institute – Tirana; (2012) CRINSS – Нови Сад; (2013) VIZUALIZATOR, 

Београд; (2013) IMMA – Lisabon; (2014) ESTIEM, Београд. 

  Ауторски прилози у домаћим и међународним публикацијама: Увођење у уметност медија (стр. 213-256) / Introduc-

tion to the Art of Media (pp. 219-263) у (2005) Медијска писменост и цивилно друштво / (2006) Media Literacy and Civil 

Society, MEDIACENTAR. Сарајево.; Медијска писменост (2008) Књига за медије – медији за књигу, Clio. Београд. (стр. 

173-188).; (2008) Инфотека европске школе, Clio. Београд (multimedia); Могао сам бити писац, свирац, а ја.. Алиса...

(2010) Досије 08/09, Културни центар Панчева, Панчево.; Кемп и/или кич (2014) Уметност, медији, комуникација, 

Академија уметности, Београд.; Кемповање на теорији умјетности (2014) Camera Lucida, Подгорица. 

  Руковођење истраживачким пројектима: (2001-2004) Креирање модела центра за проучавање медија и развој 

образовања на даљину (Покровитељство Министарства за науку РС); (2004-2007) Уметност покретних слика: е-

креирање мреже аутора кампање за култивисање односа према медијима покретних слика (Покровитељство Фонда за 

отворено друштво); (2006-2008) Инфотека европске школе (Покровитељство Фонда за отворено друштво); (2006-2014) 

Медијске иконе у индустрији забаве и сна; (2010-2014) Филмски римејк – транслација, трансформација, 

транспозиција; (2012-) Симулакруми и уметничка изражајност филма. 

  (2014) МЕДИЈСКЕ ИКОНЕ, SMArts, Београд. 

  (2014) ОРЕОЛ И ОМЧА ЛЕНИ РИФЕНШТАЛ, Admiral Books, Београд. 

  (2015 – у припреми) ФИЛМ: REMAKE and/or FAKE, (проспективни издавачи: Кинотека Црне Горе / Филмски центар 

Србије, Подгорица/Београд) 

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  3 

Усавршавања Америка, Немачка, Данска, ... 

Други подаци које сматрате релевантним: 
Библиографија објављених радова: 120 наслова са преко 3100 страна ауторског текста (20 књига и 100 мањих студија, рецензија, расправа 
у областима филмологије, комуникологије, теорије и естетике медија, медијске писмености, е-учења, ...); преко 1600 страна објављених 

превода с енглеског језика (књижевност и наука). Уређивање и ауторство рубрика у престижним националним часописима. Чланство у 

уметничким жиријима и комисијама за израду магистарских/докторских радова и за изборе у научна/наставничка звања. (2009-2014) 
Менторство на завршним (дипл., МА и спец.) радовима из уметности и теорије филма. (2007-) Рецензент КАПК. (2010-) Члан КОНУС-а. 
(2002-) Оснивач и уметнички директор Фонда за уметност медија. (2002) Продекан за наставу и (2002/3) Декан УФБУ. (2007-) Продекан за 

наставу Академије уметности. 



Име, средње слово, презиме МИРОСЛАВ Д. ЖИВАНОВИЋ 

Звање ванредни професор 

Назив институције у којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 
Академија уметности од 6.10.2011. године 

Ужа научна односно уметничка област Драмске и аудиовизуелне уметности - Режија 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2016 Академија уметности Режија 

Докторат       

Специјализација       

Магистратура       

Диплома 1989 Факултет драмских уметности Режија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 

 

Назив студијског програма, врста студија Часова активне 

наставе 

1. Основе филмске режије ФТВРМ - основне академске студије 0,5+0 

2. Филмска режија - пракса кадрирања 

(завршни рад) 

ФТВРМ – основне академске студије 0+0,5 

3. Филмска режија - елементи рада редитеља ФТВРМ - основне академске студије 0,5+0 

4. Филмска режија - дугометражни играни 

филм 

ФТВРМ - основне академске студије 1,5+1 

5. Филмска режија - играна структура и 

филмски жанрови (завршни рад) 

ФТВРМ – основне академске студије 0+1 

6. Дугометражни документарни филм ФТВРМ – основне академске студије 1,5+0 

7. Филмска режија - савремени филмски и 

дигитални медији 

ФТВРМ, ПУМ, Г, МПДЗ, ФК - основне 

академске студије 

0,75+0 

8. Увод у документарне форме УДФ - мастер академске студије 1+0,5+0,5 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  Сценарио и режија кратког играног филма "Игре" (2015) 

  Сценарио и режија кратког играног филма "Зрелост за испит" (2015) 

  Дугометражни играни тв филм "Ноћни играчи" (2013) 

  Документарна серија "Време је за бебе" (51 епизода) (2007) 

  Награда жирија публике у Сопоту за дугометражни играни филм "Условна слобода" (2005) 

  Документарно-играна серија "Трагом Карађорђа" (15 полусатних епизода) (2004) 

  Награде: Златне медаље "Београд” за кратке игране филмове "Воајер на лепом плавом Дунаву" (1993) и 

"Балкански крос" (1994) 

  Документарно-образовна серија "Молитва у Гори" (2001) 

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: Аутор је више сценарија за краткометражне игране и документарне 

филмове, као и више сценарија за драме, дугометражне игране и тв филмове, између осталих: "Глодар 

Терминатор" (2015), "Укус земље" (2015), "Мрачне тајне" (2015), "Белешке господине Санића" (2015). Редитељ 

кратких играних филмова "Шалтер Х", "Генеза", "Анатомија"; документарних филмова "Пејзаж урамљен 

самоћом", "Портрети грађана", "Прича је живот" и др. 



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 ДЕЈАН М. ПЕТРОВИЋ 

Звање ванредни професор 

Назив институције у којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Академија уметности од 01.03.2008. 

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 2001. 

1998. 

Академија уметности 

Учитељски факултет, Универзитет у 

Крагујевцу 

Драмске уметности – ТВ редитељ 

Учитељ 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 

 

Назив студијског програма, врста студија Часова 

активне 

наставе 

1. Језик и граматика филма ФТВРМ, ФК, МПДЗ, ПУМ – основне 

академске студије 
0,5+0 

2. Филмска режија – савремени филмски и дигитални 

медији 

ФТВРМ, ФК, МПДЗ, ПУМ, Г - основне 

академске студије 
0,75+0 

3. Режија документарних форми ФТВРМ - основне академске студије 1+0 

4. Режија кратких форми (кратки играни, 

експериментални, анимирани филм) 

ФТВРМ - основне академске студије 1+0 

5. Дугометражни документарни филм ФТВРМ - основне академске студије 0+2 

6. Креативни документарни филм УДФ - мастер академске студије 1+0,5+0,5 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  Оснивач и координатор Mеђународног студентског филмског кампа ИНТЕРАКЦИЈА (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

  Редитељ филма Рестарт, награда "Бронзани витез" на Фестивалу "Златни витез", Русија; "Златна медаља Београда" 

за најбољи сценарио на 62. БФДКФ; Специјална награда на Филмском фестивалу "Први кадар", БиХ (2015) 

  Продуцент, сценариста и редитељ ТВ документарне серије „Афирматор“ (подршка:Министарство културе и информисања РС), 
2014. 

  Продуцент, сценариста и редитељ документарног филма „Ожиљак“, 2014. 

  Продуцент сценариста и редитељ документарног филма „Cross Spa“ у оквиру пројекта прекограничне сарадње Србија / БИХ 
(подршка: Европска унија), 2014. 

  Добитник признања "Тори Јанковић" за децентрализацију филмске уметности у Србији / KРАФ – Крагујевачки 

фестивал антиратног и ангажованог филма – Крагујевац, 2013. 

  Редитељ игране тв серије "Јелена" 

  Награда за најбољи филм "Ухвати само овај дан" Н. Сад, за филм "Линија" и награда за режију на истом фестивалу, 

2007. 

  Оснивач и директор Независног филмског центра ФИЛМАРТ 

  Оснивач и координатор КИНО КЛУБА у Пожеги 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата   

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе   

Тренутно учешће на пројектима: 

Усавршавања   

Оснивач и координатор Филмског едукативног центра „Интеракција“. Оснивач и координатор Међународног мастеркласа 

документарног филма „Интердок“. Продуцент, сценариста и редитељ док. филма „На сопствени погон“ о Асоцијацији 

Независне културне сцене Србије (подршка: Швајцарски програм за културу на Западном Балкану и Фонд за отворено 

друштво). Гост – предавач на Катедри за Журналистику Универзитета у Саратову – Тема: Креативни документарни филм, 

поводом учешћа на Саратовском филмском фестивалу  (Русија, 2013). Селектор филмова у оквиру програма 4th DIALOG 

на Thessaloniki International Short Film Festival (Грчка 2013). Селектор филмова на  фестивалу „Кратка форма“ (Горњи 

Милановац, 2013). Селектор филмова на фестивалу „Сребрна трака“ (Сребреница,, БИХ 2012) 



Име, средње слово, презиме ИВАН С. ПЕШУКИЋ 

Звање ванредни професор 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Академија уметности од 01.03.2008. 

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 2001. Академија уметности Драмске и аудиовизуелне уметности – ТВ режија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 

 

Назив студијског програма, врста студија Часова 

активне 

наставе 

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

2. ТВ режија драмских форми ФТВРМ - основне академске студије 0,5+1 

3. Покретна графика у краткој форми ФК, МПДЗ, ПУМ - основне академске студије 1,5+1,5 

4. ФТВ фотографија – кратке игране форме ФК – основне академске студије 0+1,5 

5. Језик и граматика филма ФТВРМ – основне академске студије 0+0,5 

6. Режија документарних форми УДФ - мастер академске студије 1+0,5 

7. Увод у документарне форме УДФ – мастер академске студије 0+0,5+0,5 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  Гран при на фестивалу Златни витез за док. филм: "Кривци и жртве 20. в.", 2002. 

  Поставка националних  лиценцних квизова: "Високи напон", "Велики изазов", "Ко се игра тај се воли", "Купус и 

рода" и "Знам да знам" (375 емисија) 

  Режија документарних филмова: "Кривци и жртве 20. век", "Сава Мрмак", "Како смо погрешно разумели етно", 

"Наташа, Лана и Ксенија" 

  Три главне награде  и Гран при етно фестивалу у Кучеву и Великој Плани (2003, 2004. и 2007) 

  20 режија радифонијских дела домаћих и страних аутора за Радио Београд 

  Режија документарних серијала: "Мала српска читанка" (32 епизоде) и "Од Српске војске до Војске Србије" (12 

епизода) 

  Режија 70 емисија забавно-музичких програма и серијала БК, РТС и приватне продукције 

  Режија 100 директних и одложених преноса забавно-музичких програма 

  Режија 30 ревијалних програма: литургије из више црквених објеката и свечане академије 

  Корпоративни филм, рекламе, спотови ("Мерцедес", "Фиат", "Самсунг", "Мона", Војска Србије, "Фолксваген", 

ВМА, "Абрашевић", "Лола", "Коло"...) 

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 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 ДРАШКО Н. ПЛАВШИЋ 

Звање ванредни  професор 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Академија уметности 

од  01. 04. 2004. 

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

уметности; АВ и инфо технологије 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2014. Академија уметности Камера / АВ и инфо технологије 

Докторат       

Специјализација       

Магистратура       

Диплома 1989 Факултет драмских уметности Филмски и ТВ сниматељ 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 

 

Назив студијског програма, врста студија Час.акт. наст. 

1. Основне светлосне позиције 1 ФК - основне академске студије 0,5+0,5 

2. Основне светлосне позиције 2 ФК - основне академске студије 0,5+0 

3. Визуелни ефекти и дигитална постпродукција ФК, ФТВРМ - основне академске студије 1,5+0 

4. Филмска и телевизијска фотографија – 

документарне форме 

ФК - основне академске студије 1+0 

5. Технологија филмске и видео камере ФК, ФТВРМ – основне академске студије 1+0 

6. Креативна употреба светла ИСВСУ - мастер академске студије 1+1 

7. Употреба оптике у филму и фотографији ИСВСУ - мастер академске студије 1,5+0,5 

8. Портрет у фотографији ИСВСУ – мастер академске студије 0+1 

9. Естетика у снимању документарног филма УДФ - мастер академске студије 1+1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  Директор фотографије, квиз „Потера“, продуцент Fremantle Media UK, 30 eпизода, 2015-2016. 

  Директор фотографије „Гастрономад”, путописно/гастрономске емисије (360 епизода), Advance production за РТС 

национални емитер, 2009-2016. 

  Директор фотографије и извршни продуцент игране серије „Свемирска принцеза“ (13 епизода), 2015. 

  Директор фотографије ТВ серијала „ XFactor“  by Fremantle Media UK, две сезоне, 2014-2015. 

  Директор фотографије ТВ серијала „Златни круг“ (431 епизода), 2014-2015. 

  Директор фотографије MBK FremantleMedia show „Имам таленат”, 4 сезоне, продукција за „Пинк“ 

и РТС национални емитери, 2009-2013. 

  Директор фотографије, квиз „Пут око света“ (80 епизода), 2012. 

  Директор фотографије документарно-играног филма „Путник кроз васиону и векове“ , 2009. 

  Директор фотографије играних филмова „Гето“, „Просјакиња“, „Вештица“, „Шалтер Х“, „Друго стање“ 2005-2006. 

  Директор фотографије телевизијских серија „Јелена“ (110 епизода) 2005. и „Друго стање“ (24 епизоде), 2006. 

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: 2 

Усавршавања   

Сниматељ документарних филмова: „Живот“ , Фестивал у Сант Петербургу, номинација за Оскара документарног филма о 

култури подунавских земаља за ARD TV; документарног филма о rock’n’roll у Југославији 90-их година за MTV Europe; 

„Моја учитељица“, „Сат“ и др, 2000-2005.  Извршни продуцент за српско издање квиза „Who wants to be a millionaire by 

Celador (2002). Специјална награда за сниматељски рад, Оberhausen short film festival-honorary distinguished prize, The Slav 

and orthodox countries film festival- Silver Knight prize, за докум. филм „Пусте руке“, 2000. Златна медаља града Београда за 

сниматељски рад на Југословенском фестивалу докум. и кратком. филма, за филм „Вазношење моје љуске“, 1998. Сниматељ 

докум.-наставних  филмова за „Save the children” и едукационог филма за Red Cross Geneva о еколошком значају вода; 

уредник Часописа „Телевизија“ и текстови у 9 месечних бројева. 



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 АЛЕКСАНДАР В. ПОПОВИЋ 

Звање ванредни професор 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Академија уметности од 01.06.2008. године 

Ужа научна односно уметничка област Драмске и аудиовизуeлне уметности - Монтажа 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2013. Академија уметности Драмске и аудиовизуелне 

уметности - Монтажа 

Докторат       

Специјализација       

Магистратура       

Диплома 1997. ФДУ, Београд Филмска и ТВ монтажа 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 

 

Назив студијског програма, врста студија Часова 

активне 

наставе 

1. Монтажа дугих форми 1 ФТВРМ - основне академске студије 0+1 

2. Дигитална монтажа 5 ФТВРМ - основне академске студије 1+1,5 

3. Монтажа играног филма 1 ФТВРМ – основне академске студије 0+1 

4. Монтажа кратких играних форми ФТВРМ - основне академске студије 1+1,5 

5. Основе технологије филмске и ТВ монтаже ФТВРМ, ФК, МПДЗ - основне академске 

студије 
0,5+0 

6. Визуелни ефекти и дигитална постпродукција ФК, ФТВРМ – основне академске студије 0,5+0 

7. Монтажа звука на филму и ТВ МПДЗ - основне академске студије 0+1 

8. Монтажа и постпродукција за документарне 

форме 

УДФ - мастер академске студије 1+1 

9. Снимање и обрада звука у документ. формама УДФ – мастер академске студије 0+1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  (2016) '' ВОЈНА АКАДЕМИЈА 3'' р. Дејан Зечевић - монтажер ТВ серије 

  (2016) „ШАМПИОН“ р. Небојша Радосављевић – монтажер документарног филма 

  (2015) „КУДА ДАЉЕ“ р. Јелена Раденовић – монтажер документарног филма 

  (2015) „ТИТОВА СОБА ТАЈНИ“ – монтажер 3 епизоде документарне серије 

  (2014) " ВОЈНА АКАДЕМИЈА р. Дејан Зечевић - монтажер играног филма 

  (2014) „ПЕТИ ЛЕПТИР“ р. Милорад Милинковић – монтажер првог српског 3Д филма 

  (2014) '' МАЛИ БУДО '' р. Данило Бећковић - монтажер иганог филма 

  (2013) "С/КИДАЊЕ ''р. Коста Ђорђевић -  монтажер играног филма 

  (2012) '' ВАЛТЕР '' р. Андреј Аћин - монтажер документарног филма 

  (2010) '' ШЕСТО ЧУЛО '' - монтажер 4 епизоде ТВ серије 

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: 

Рад на великом броју телевизијских емисија, документарних филмова, наменских филмова, рекламних спотова, музичких 
спотова. Монтажер ТВ серија „Јесен стиже дуњо моја“ (седам епизода – 2009/2010), „Горки плодови“ (2008)... 



Име, средње слово, презиме ЧАРНА П. РАДОИЧИЋ 

Звање доцент 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним 

радним временом и од када 
Академија уметности, oд 4.03.2009. године 

Ужа научна односно уметничка област Драмске и аудиовизуелне уметности - Режија 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2014. Академија уметности Драмске и аудиовизуелне уметности - Режија 

Докторат       

Специјализација       

Магистратура       

Диплома 2003. Академија уметности Филмска режија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 
 

Назив студијског програма, врста студија Часова 
активне 
наставе 

1. Основе филмске режије ФТВРМ - основне академске студије 0,5+1 

2. Филмска режија - пракса кадрирања (завршни 

рад) 

ФТВРМ - основне академске студије 0+1 

3. Филмска режија - елементи рада редитеља ФТВРМ - основне академске студије 0,5+1 

4. Филмска режија - пракса покрета камере и 

мизансцена (завршни рад) 

ФТВРМ - основне академске студије 0+2 

5. Филмска режија - играна структура и филмски 

жанрови (завршни рад) 

ФТВРМ - основне академске студије 0+1 

6. Филмска режија - савремени филмски и 

дигитални медији 

ФТВРМ, ПУМ, Г, МПДЗ, ФК - основне академске 

студије 
0+2,5 

7. Режија документарних форми УДФ - мастер академске студије 0,5+0 

8. Kреирање аудиовизуелног личног имиџа КИУМ - мастер академске студије 1+0,5+0,25 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  (2011) Сценарио и режија дугометражног доку-играног филма „Милена“ о Милени Павловић Барили, Туна Фиш 

Студио, Београд (филм је приказан на многим домаћим и интернационалним филмским фестивалима: Белдокс, БеФем, 

Фемикс Фест, Мотовун, Загреб Докс...) 
  (2009) Уметничка директорка и селекторка првог балканског фестивала женског филма „Женско око света“, Анти 

Трафикинг Центар, Београд 
  (2007-2008) Сценарио и режија документарног серијала „Права ствар “, ПГ Мрежа, Београд 

  (2007) Програмска координација фестивала кратких аудио-виз. форми „Нова Светлост“, Ред продукц., Београд 

  (2006) Идејни концепт, режија и кореографија многих перформанса, између осталог „Porsche Ватра-Ваздух-Вода“, 

„Бамби дан“ (2008), „Чари“ (2009), Креатива, Београд 
  (2005) Сценарио, камера и режија дугометражног документарног филма „Мики Манојловић – филмска остварења“, 

Центар филм, Београд 
  (2003) Сценарио и режија документарног серијала „Један обичан живот “, ПГ Мрежа, Београд 

  (2003) Сценарио, камера и режија дугометражног документарног филма „Три (у)личне приче“, Академија Уметности, 

Београд, Grand Prix 50. фестивала краткометражног и документарног филма у Београду, а  приказан на филмским 

фестивалима у Загребу, Нишу, Мотовуну, Паризу, Милану, Чикагу, Трсту... 
  (2002) Сценарио и режија документарног серијала „Стоп насиљу“, ПГ Мрежа, Београд 

  Објављивала текстове о филму и филмске рецензије у часописима „Нови Филмограф“,  „Време“, „Balkan Investigative 

Reporting Network News“, каталозима фестивала „Ревија филмског стваралаштва деце Србије“, „Нова Светлост“... 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата   

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе   

Тренутно учешће на пројектима Домаћи      2 Међународни          1 

Усавршавања   

Учесница многих уметничких жирија и комисија филмских фестивала и ревија (Мотовун филм Фестивала у селекцији кратких играних 
филмова 2006, 36. Ревије филмског стваралаштва деце Србије, Београд 2007...). Учесница више националних и међународних мастер-
класова филмске режије и семинара о документарном филму (предавачи – Емир Кустурица, Christian Berger, Jean Andre Fieschi...). 
Сарадница фестивала европског дугометражног документарног филма 7 Величанствених, фестивала Нова Светлост, Мотовун филм 
фестивала, Ревије филмског стваралаштва деце Србије. Објавила научно-истраживачки текст у монографији „Милена Павловић Барили - 
Веро Вериус – време, живот, дело“, зборник радова, област: уметност, тројезично, 2010, Хеспериа ЕДУ, Београд. 



Име, средње слово, презиме ЉУБИНКА М. СТОЈАНОВИЋ 

Звање доцент 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Академија уметности од 1.11.2008. године 

Ужа научна односно уметничка област Драмске и аудиовизуелне уметности - Драматургија 

Академска каријера 

  Година Институција Област 

Избор у звање 2013 Академија уметности драматургија 

Докторат 2011. уписане 

докторске 

студије 

Филолошки факултет УУБ културологија 

Специјализација       

Магистратура       

Диплома 2005 Академија уметности Драмске и аудиовизуелне 

уметности - драматургија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  назив предмета 

 

Назив студијског програма, врста 

студија 

Часова 

активне 

наставе 

1 Основе филмског и ТВ сценарија ПУМ, ФТВРМ, Г - основне академске 

студије 
1,5+1,5 

2 Филмски и ТВ сценарио ПУМ, ФТВРМ - основне академске 

студије 
1,5+1 

3. Филмска и ТВ критика ФТВРМ – основне академске студије 1+0 

4 Креативно писање КИУМ - мастер академске студије 2+0,5 

5 Креативно писање за документарне форме УДФ - мастер академске студије 1,5+0,5 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

  Аутор текста радио драме "Dragon Man", Фестивал Grand Prix Nova, Букурешт 2013. 

  Аутор текста радио драме "Здухаћ", Фестивал Тектонс, Нови Сад 2013. 

  Адаптација драме "У трагању за бојом кестена" Сафет Плакала, р. Стеван Бодрожа, Мостарски театар младих, 

2011. 

  Аутор драме "Балада о лососу и згаженој трави", р. Сеад Ђулић, Мостарски театар младих, 2010. 

  Аутор микродраме "Зид", мултидисциплинарни пројекат "Mur" - La chute du mur, 20 ans apres, Maison d`Europe 

at d`Orient, Париз 2010. 

  Победник на регионалном конкурсу за оригинални драмски текст Мостар, БиХ, 2007. 

  The Accidental Festival, The Central School of Speech & Drama, Institute of Contemporary Arts, победник 

фестивала у оквиру савремене источно-европске драме, London 2007. 

  Сценариста на серијалу „Заборављени умови Србије“ и сценарију "Горки плодови", РТС, 2007. 

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: Учесник на бројним домаћим и међународним филмским и позоришним 

фестивалима (Београд, Врњачка Бања,  Ужице, Мостар, Мотовун, Љубљана, Лондон...) 

Превала две драме савремених словеначких драмских писаца на српски језик. Драме „Голубарник“ и „Пит“ 

објављене у Антологији савремене српске драме, Удружење драмских писаца, кљига 15 и 25, и драме "Здухаћ" и 

"Балада о лососу и згаженој трави" у "ТмачаАрт",  часопису за драму, театар и одгој, Мостар. 

Изведене драме: „Живот у гробу“ 50. Стеријино позорје , Српско народно позориште, 2005; „Златна удица“у 

оквиру пројекта „Београдске приче 4“ СКЦ, Београд 2004. Превођена на енглески, немачки и словеначки језик. 

Самостални уметник од 2006. год. 


