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Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије донело је 2008. и 2013. године 

одлуке о акредитацији АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ у 

областима: наука о уметности, културолошких наука и 

комуникологије, чиме је стекла право на обављање 

научно-истраживачке делатности од општег интереса.  

 

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ успешно је акредитовала све 

студијске програме 2009. чиме је постала први 

акредитовани факултет у пољу уметности у Србији. 

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу 

квалитета Националног савета за високо образовање 

Републике Србије - донетом на седници 8. маја 2015. 

године - наша АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ стекла је и 

нову акредитацију установе и свих програма основних 

академских студија, како у области Драмских и 

а у д и о в и з у е л н и х  у м е т н о с т и ,  т а к о  и 

интердисциплинарних области - по први пут уведених 

у земљи и окружењу! 

 

Министарство просвете Републике Србије донело је 

Решење о додељивању ДОЗВОЛЕ ЗА РАД Академији 

уметности, бр. 612-00-01504/2009-04 од 4.05.2010. 

Одабери четворогодишње основне академске студије 

у пољу Уметности (ЕСПБ 240) на Академији уметности у 

Београду:  

  

ПРОДУКЦИЈА У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА 

МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА И ДИЗАЈН ЗВУКА  

ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА И МОНТАЖА 

ФОТОГРАФИЈА И КАМЕРА 

ГЛУМА 

 

�� 

 

Упиши нове - јединствене једногодишње мастер  

академске студије у пољу Уметности (ЕСПБ 60)  

на Академије уметности у Београду! 

Профилиши своје афинитете  у свету  

мултимедијалних знања и вештина! 

(П)остани први! 

 

УМЕТНОСТ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ 

КОМПЈУТЕРСКА МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЈИ 

КРЕИРАЊЕ ИМИЏА У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА 

ФОТОГРАФИЈА И КАМЕРА 

МУЛТИМЕДИЈАЛНО СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО 

 

Пријава и упис: до 10. септембра 2017. године 

 

Културно-просветна заједница Србије, 

под покровитељством Министарства 

културе Републике Србије, доделила је 

Академији уметности Вукову награду за 

2008. годину, за изузетан допринос 

развоју културе у Републици Србији и 

свесрпском културном простору. Награда 

се додељује појединцима, установама и 

организацијама које делују на пољу 

ширења културе, просвете и науке и 

постижу резултате од нарочитог значаја 

за културни живот. 

Академија уметности добитник је 

Златног беочуга Културно-просветне заједнице Београда, 

2001. године, за трајни допринос култури Београда. 

Дом омладине Београда 

Македонска 22 

Петак, 7. јули 2017. у 20 ч. 

 

ФЕБРУАР 

режија: Млађен Минић 

 

дипломски кратки играни филм  

студента телевизијске режије 

Академије уметности 

 

 

Професори ТВ режије: 

Драгољуб Елчић, ред. проф. 

Данило Пашкван, ванр. проф. 

Иван Пешукић, ванр. проф. 

Дејан Петровић, ванр. проф. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Тијана и Небојша су супружници чији се брак 

налази у кризи. Разлог је Небојшина афера са другом 

женом. Одлучјју да послушају савет брачног 

саветника и да отпутују ван града на неколико дана у 

покушају да превазиђу кризу. Боравак у планинској 

викендици више одговара Небојши него Тијани, која 

испровоцирана његовим понашањем, уцењује Небојшу 

да је одвезе назад у Београд и покаже јој кућу у којој 

живи жена са којом је имао аферу. Небојша невољно 

пристаје. Током вођње радио извештава о снежној 

олуји која је задесила Београд и најављује проглашење 

ванредног стања. 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 

кратки играни филм (20`) 
 

Дипломски филм Млађена Минића, 

студента телевизијске режије 

Академије уметности у Београду 

 

 

 

 

Редитељ: Млађен Минић 

Сценариста: Данило Николић 

Директор фотографије: Борис Несторовић 

Сниматељ: Војислав Гелевски 

Сниматељ звука: Бранислав Гелевси 

Дизајнер звука: Саша Миросављевић 

Монтажер:Никола Тошић 

Организатор: Милица Младеновић 

Продуцент: Душан Ђоковић 

 

Играју:  

Ана Софреновић, Александар Ђурица, 

Соња Колачарић, Радоје Чупић 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Млађен Минић 
 

Студент IV године ТВ режије Академије 

уметности у Београду. Његови филмови 

приказани су на преко 20 интернационалних и 

10 домаћих фестивала. Међу њима издваја се 

"Award of Merrit" за кратки играни филм Кашика 

на San Francisco Film Awards (2015). Филм је 

награђен за уметничко и техничко достигнуће. 

Кашика је своју светску премијеру имала на 36. 

Cairo International Film Festival 2014. Режирао 

преко 20 реклама за страно и домаће тржиште. 

 

Филмографија: 

Асистент режије дугометражних играних 

филмова After Party (ФЕСТ 2017), Стадо и Sword 

of Vengeance (ФЕСТ 2015) и пилот епизоде 

серије Мамурлуци (р. Срђан Драгојевић). 

Редитељ кратких играних филмова Професор 

(Студентски филмски фестивал, Русија 2012) и 

Кашика (Cairo International Film Festival 2014). 

 

 

 

 

 
Пројекат реализован  у сарадњи са 

Филмским центром Србије,  на основу 

Одлуке донете по јавном конкурсу за 

суфинансирање студентских завршних 

филмова у 2017. години 


