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ПОЧЕци и РАЗвОЈ шКОлОвАњА  
ФилМСКиХ и тЕлЕвиЗиЈСКиХ  

ПРОДУцЕНАтА НА ФДУ

мр Зоран Поповић� 
Универзитет уметности у Београду 

Факултет драмских уметности

Школовање изузетно потребних кадрова који ће се бавити организа-
ционим пословима у области кинематографије и телевизије започело 
је на Академији за позориште, филм, радио и телевизију 1961. у оквиру 
јединствене Катедре за организацију сценско-уметничких и културних 
делатности. Студенти ове Катедре стицали су знања, која су им омогућа-
вала успешан организациони рад, не само у области кинематографије и 
телевизије, него и у домену радија, сценско-уметничких и културних 
делатности. �рва деценија функционисања Катедре показала је високе 
педагошке резултате, као и правце даљег унапређења функционалног 
школовања овог стручног профила.

Треба имати у виду чињеницу да се упоредо са развојем концепције ви-
сокошколског образовања организационих кадрова у драмским умет-
ностима и култури, водила и паралелна акција за промену њиховог по-
ложаја у институцијама културе, као и у другим ванинституционалним 
организационим формама. Било је потребно аргументовано превази-
лажење предрасуда о организационим задацима у драмским уметнос-
тима и култури, као и начину њиховог извршења и стручном профилу 
извршилаца. Велики проблем је проистицао из постојећег стања, где су 
најбитнији, а посебно креативни организациони послови, неправедно 
и нелогично додељивани другим професијама, при чему су организато-
ри углавном обављали послове нижег ранга. У том смислу нарочито су 
отежавајућа била искуства пренесена из домена филма, где су органи-
затори често регрутовани из редова других филмских и помоћних рад-
ника, који нису имали одговарајућа знања и способности за обављање 
организационих послова на оптималан начин. 

1 zorans.popovic@gmail.comzorans.popovic@gmail.com
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Статус професије захтевао је изузетно стручне, професионално ком-
петентне и креативно оспособљене кадрове. У том правцу је морало 
да се усмери и школовање организационих кадрова у области филм-
ске и телевизијске делатности. Веома важан сегмент професионалног 
образовања организационих кадрова на Академији реализован је кроз 
обавезни рад студената на заједничким студентским уметничким про-
јектима, као и кроз обавезну праксу у институцијама културе (позо-
ришта, телевизија, радио, филмске екипе, домови културе и др.). Када 
су студенти Организације у питању, велики проблем у том периоду је 
био како ускладити и обезбедити подједнаке услове и то за све студенте 
у свим тим медијима и областима културе и уметности, а да при томе 
и сама настава обезбеди сазнања из свих битних аспеката свих медија 
и сегмената културе. Једино могуће решење је било у специјализацији 
процеса едукације и стварању посебних студијских програма. 

И сама организациона структура тадашње Академије за позориште, 
филм, радио и телевизију битно је утицала на промену концепта образо-
вања организатора. На Академији је готово од самог почетка постојала 
подела на два смера: (1) позоришни и радио смер и (2) филмско телеви-
зијски смер. Оваква подела је проистекла из одговарајуће поделе режије 
(у почетку: позоришна и филмска режија, а касније: позоришна и радио 
режија, и филмска и телевизијска режија), при чему су већ постојећа 
настава и реализација заједничких уметничких пројеката – обавезних 
вежби, били непосредно усмерени таквим стањем. Стога је било веома 
логично и нужно да се и школовање организационих кадрова прилаго-
ди овој подели како би се омогућила оптимална реализација заједничке 
наставе, као и обавезних вежби – уметничких пројеката студената, а 
пре свега, како би се обезбедила висока стручност организатора за њи-
хово професионално учешће у одговарајућим уметничким областима и 
институцијама културе.

Тако су се створили реални услови за формирање специјализованих 
студијских програма, по узору на режију, при чему је омогућено да сту-
денти добију темељнија знања из тих ужих, али сада функционално фо-
кусираних области, уз комплетнији ангажман у заједничким студент-
ским пројектима, односно у медијима за које се и школују. 

Управо су то били разлози за „дељење“ Катедре за организацију на два 
дела. То је почело непосредно пре пресељења у нову зграду Академије 
1974. године, најпре са поделом на три смера: (1) позоришни и радио 
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смер, (2) филмски и телевизијски смер и (3) општи смер. Већ следеће го-
дине, када је систем организације Академије промењен, у складу са за-
конским одредбама, при чему су основне јединице на којима се школују 
студенти постале групе, док су катедре остале стручна тела која су чи-
нили наставници и сарадници који држе предавања и вежбе студенти-
ма на појединим студијским групама, дошло је до формирања две групе: 
(1) Група за организацију филмске и телевизијске делатности и (2) Група 
за организацију сценско уметничких и културних делатности. 

Међутим, Катедра за организацију је и даље остала јединствена. У на-
редном периоду показало се да је сувише компликован и неефикасан 
рад у оквиру јединствене катедре а са два студијска програма, тако да 
је 1978. дошло до њене поделе, при чему је свака група (студијски про-
грам) добила и своју катедру. Сарадња ове две групе и катедре ни у јед-
ном тренутку није била пољуљана, иако је тежиште заједничког рада 
сада било више оријентисано ка смеровима и сарадњи са одговарајућим 
катедрама истог смера.

Катедра за организацију филмске и телевизијске делатности је своју 
активност усмеравала ка неколико битних планова. Ту је, пре свега, 
стално унапређење наставних планова и програма и то не само глав-
них предмета, него, у договору са другим наставницима, и свих осталих 
предмета које су слушали наши студенти, уз неминовно увођење нових 
предмета. Упоредо се радило на побољшању услова и начина реализа-
ције заједничких студентских уметничких пројеката – филмова и дру-
гих аудио визуелних садржаја. Значајно је унапређена обавезна пракса 
студената у Телевизији Београд, а касније и у другим ТВ станицама које 
су временом основане. Упоредо са овим побољшањима, а захваљујући 
њима, као и знању и способностима наших дипломираних студената, 
кроз њихов ангажман у филмским, телевизијским и маркетиншким ин-
ституцијама и екипама, водила се стална борба за одговарајући статус 
професије.

Велику сметњу у том процесу подизања професије на адекватан ниво 
представљао је и сам назив организација. Овај израз је био веома про-
фанисан и односио се на поједине послове у кинематографији и теле-
визији, углавном најнижег ранга, за чије извршење, према мишљењу 
противника водеће улоге ове професије, и није потребно факултетско 
образовање. Искуства водећих кинематографија, као и телевизијских 
станица у свету, указивала су на потребу да се промени назив катедре и 
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саме професије. То се неминовно и десило 1980. када је промењен назив 
катедре и она постаје Катедра за филмску и телевизијску продукцију, а 
звање које добијају свршени студенти је: дипломирани филмски и теле-
визијски продуцент. Ова промена није била формалне, него суштинске 
природе и битно је утицала, како на процес образовања ове категорије 
драмских и аудио визуелних уметника, тако и на унапређење њихове 
позиције и статуса у области кинематографије и телевизијске делатнос-
ти. 

У овом процесу промене назива и саме суштине школовања продуце-
ната за одговарајуће креативне послове у области кинематографије и 
телевизије, непосредно су учествовали наставници који су предавали 
главне предмете: др Дејан Косановић (на Катедри од 1962.), Љубомир 
Радичевић (од 1963.), мр Сретен Јовановић (од 1969.) и мр Зоран �опо-
вић (од 1973. ). Значајан сегмент вежби и координисања праксе студе-
ната у Телевизији Београд водио је стручни сарадник Светислав Неде-
љков.

У следећем периоду настављена је активност унапређења процеса об-
разовања филмских и телевизијских продуцената, при чему су се на Ка-
тедри дешавале и значајне кадровске иновације: мр Раденко Ранковић 
(од 1983.), др Мирослав Савковић (од 1986.), Бојан Лукић (од 1986. до 
1996.), мр Горан �ековић (од 1990.), мр Велимир Дејановић (од 1993.), мр 
Фети Даутовић (од 1993.), мр Вања Шибалић (од 1997.), Горан Ђорђевић 
(од 1997. до 2005.), мр Ана Далеоре (од 1996.), мр Марина Фафулић (од 
2006.) и мр Зорана �оповић (од 2010.).

Катедра за ФТВ продукцију је током свог дугогодишњег и веома плод-
ног рада пружила врхунску академску и професионалну високошколску 
обуку многим генерацијама студената. Наши алумни се налазе на веома 
значајним позицијама, како у Србији, тако и у читавом региону, као и 
у многим земљама широм света (од Боливуда до Холивуда). �оменуће-
мо само неке од њих: Милан Цига Цветковић, Ненад Романо, Чедомир 
Колар, Дуња Клеменц, Ранко Гак, Анђелка Влаисављевић, Злата Калић, 
Косовка Ивковић Бобић, Милан Тодоровић, Мила Турајлић, Алеш �ав-
лин, Јелена Митровић, Радомир Миловић, Мирко Штарк, Милан Нико-
дијевић, Александар Шукало, Стојан Равњашки, Александар Ивањиков, 
Иван Карл, Бранислав Милинковић, Стеван Јовичић, Драгољуб Војнов, 
Владан Шкорић, Веселин Грозданић, Бојан Тричковић, Радослав Дра-
вић, Зоран Синобад, Александар Јанковић, Драган Јеличић, Ана Ста-
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нић, Игор Гојковић, Тијана Анђелић, Сандра Штајнер, Зоран Трифуно-
вић, Мирјана Мијојлић, Иван Аранђеловић, Невена Маџаревић... Ту је 
и читава плејада њихових колега, сјајних продуцената, који су оства-
рили и даље остварују изузетне резултате у области кинематографије, 
телевизије, као и других медија и културе. Готово сви наставници који 
предају предмете из области филмске и телевизијске продукције, као и 
низ других предмета из области филма и медија (историја филма, тео-
рија филма, теорија медија...) на државним и приватним уметничким 
факултетима, не само у Србији, него и у свим државама, које су настале 
распадом СФРЈ, били су студенти наше Катедре.

Наставници и сарадници наше Катедре непосредно су учествовали у 
изради концепције, наставних планова и програма, као и уџбеника за 
усмерено образовање кадрова за стручна занимања у области кинема-
тографије и телевизије. Аутори првих уџбеника из области организа-
ције филмске делатности и филмске продукције су Дејан Косановић и 
Сретен Јовановић, а из организације ТВ делатности и телевизијске про-
дукције Зоран �оповић.

Веома је значајно што су наставници Катедре за ФТВ продукцију допри-
нели оснивању Катедре за организацију Факултета драмских уметности 
у Скопју (Зоран �оповић) и Катедре за продукцију Факултета драмских 
умјетности на Цетињу (Велимир Дејановић и Зоран �оповић), где су 
били и гостујући професори, заједно са колегама са Катедре за менаџ-
мент и продукцију позоришта, радија и културе.

Катедра за филмску и телевизијску продукцију има кохезиону улогу, 
како на Факултету драмских уметности, тако и у процесу сарадње у ок-
виру Универзитета уметности, а наставници и сарадници наше Катедре 
имају запажен ангажман у области аудио визуелних уметности, медија 
и културе (ауторски и продуцентски рад у оквиру филмске делатности, 
телевизије, маркетиншких агенција, чланство у жиријима и менаџмен-
ту институција културе и фестивала и др.). Када је у питању допринос 
Катедре за филмску и телевизијску продукцију остварењу високог реј-
тинга Факултета драмских уметности, треба нагласити да су чак три 
наша професора били декани ФДУ (Дејан Косановић, Сретен Јовановић 
и Зоран �оповић). 

Катедра за филмску и телевизијску продукцију баштини педесетого-
дишње искуство на Факултету драмских уметности. За тих пет деценија 
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она је у потпуности формирала свој педагошки и развојни профил. Ос-
новни концепт рада на Катедри за филмску и телевизијску продукцију, 
нарочито у последње две деценије, усмерен је ка школовању креативних 
продуцената, који су оспособљени за обављање свих продуцентских за-
датака на високо професионалан начин. Они својим знањем и талентом 
могу да дају велики допринос унапређењу кинематографије и телеви-
зијске делатности.

Даљи развој Катедре за филмску и телевизијску продукцију, а на основу 
пропозиција које су дефинисане имплементацијом Болоњске деклара-
ције, усмерен је ка што комплетнијем и ефикаснијем школовању креа-
тивних филмских и телевизијских продуцената, уз обезбеђивање њихо-
ве потпуне оспособљености за високо професионалан и креативан рад, 
не само у области кинематографске и телевизијске делатности, него и у 
новим електронским медијима, као и маркетиншким и �Р агенцијама. 


