
 

Студијски програм:УМЕТНОСТ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: КРЕАТИВНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ 

Наставник: Петровић М. Дејан 

Статус предмета: Обавезан предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положени испити из предмета: Увод у документарне форме 

Циљ предмета: Упознавање студената са специфичностима креативног документарног филма и 

оспособљавање за продукцију краткометражног и дугометражног креативног документарног филма. 

Исход предмета: Студенти поседују знање да, кроз документарни филм,  приказују реалност на 

креативан, уметнички начин, изражавајући лични став у односу тему којом се баве. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: Дефинисање креативног документарног филма и разлика између креативног 

документарног филма и осталих документарних форми; Елементи креативног документарног филма; 

Модалитети у документарном филму; Тачка посматрања у креативном документарном филму; 

Докудрама, субјективна реконструкција и мокументарни филмови; Развој пројекта-креативног 

документарног филма; Драматургија креативног документарног филма; Снимање на терену; Интервју; 

Избор карактера за креативни документрни филм и рад са њима; Формирање ауторске екипе филма и рад 

са њима у продукцији креативног документарног филма; Монтажа креативног документарног филма; 

Архивски материјал у креативном документарном филму; Звук и музика у креативном документарном 

филму; Писање буџета за креативни документарни филм; Паковање и промоција креативног 

документарног филма; Трејлер за креативни документарни филм; Представљање креативног 

документарног филма на пичинг форуму. 

 

Практична настава:Истовремено са теоријском наставом, студенти ће, појединачно, развијати пројекат 

– креативни документарни филм, трајања до 10 минута, укључујући писање логлајна, синопсиса, 

редитељског стејтмента - информације о протагонистима, теми, локацијама, као и визуелни и звучни 

приступ. Такође, учествују у писању буџета за филм. Након тога, студенти, у форми пичинга, 

појединачно представљају свој пројекат - креативни документарни филм. На основу три најквалитетнија, 

изабрана, пројекта, студенти подељени у три екипе, снимају документарни филм, а по завршетку 

постпродукције, праве план за промоцију филма. 
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Број часова активне наставе Остали 

часови: Предавања:  

30 

Вежбе: 

15 

Други облици 

наставе: 

Студијски 

истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе: 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Присуство настави 20 Усмени испит 30 

Активност у току предавања 20 Практичан рад-филм 30 



 

 


