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ГОРЊОМИЛАНОВАЧКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ
Међународни фестивал кратког филма Кратка форма један је од 
најзначајних светских фестивала у области краткометражне филмске 
уметности.  Фестивал промовише уметничке вредности савременог 
српског и међународног филмског стваралаштва у области кратког 
филма, као и наслеђе националне и светске културне баштине на 
подручју краткометражне филмске уметности. Афирмиција филмског 
стваралаштва, ширење филмске културе, едукација младих, потстицање 
разноликости филмског израза, интеркултурног дијалога и интеракције 
између, аутора, публике и учесника пројекта, ширење активне мреже 
фестивала, као и развој културног туризма, циљеви су које заступа 
фестивал Кратка форма.  
Школа филма, предавања, семинари, гостовања филмских аутора, 
пројекције са тематским разговорима о филму и филмској уметности, као 
и израда документарних, кратких филмова у оквиру Филмског студија 
Културног центра Горњи Милановац и Филмске колоније, доприноси 
константној и континуираној едукацији младих и талентованих људи у 
области филмског стваралаштва између два фестивала.

ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА
„КРАТКА ФОРМА“ 
Горњи Милановац, 26. септембaр – 1. октобар 2017. године 
Датум / време / место церемоније отварања фестивала Кратка 
форма   
- Уторак, 26. септембар / 19:00 часова 
- Велика сала Културног центра 
(Дом културе, Улица Војводе Милана 6)

ПРОТОКОЛ ОТВАРАЊА  
- Обраћање представника општине Горњи Милановац
- Обраћање представника Министарства културе и информисања   
- Додела награда победницима Трећег фестивала Кратка форма 
- Пратећи сценски/музички програм

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛА 
- Културни центар Горњи Милановац
(Установа за културу, уметност и ваншколско образовање)

ГЕНЕРАЛНИ ПОКРОВИТЕЉ 
- Министарство културе и информисања Републике Србије 
(посредством Конкурса за пројекте) и Општина Горњи Милановац

СТАТИСТИКА УЧЕШЋА АУТОРА 
На 4. међународном фестивалу кратког филма Кратка форма учествују 
филмски ствараоци из 52 земље (Русија, Израел, Француска, Иран, САД, 
Турска, Грчка, Холандија, Либан, Италија, Шведска, Аустрија, Финска, 
Норвешка, Венецуела, Тунис, Литванија, Пољска, Немачка, Белгија, 
Шпанија, Луксембург, Индија, Аргентина, Хрватска, Аустралија, Непал, 



Јапан, Сингапур, Канада, Велика Британија, Естонија, Сирија, Нови 
Зеланд, Јордан, Бангладеш, Бугарска, Белорусија, Украјина, Мексико, 
Јужна Африка, Србија, Швајцарска, Португал, Бразил, Чиле, УАЕ, Кина, 
Јордан, Грузија, Египат, Босна и Херцеговина). На Четвртом Фестивалу 
ће од 4.893 пријављеног остварења из 128 земаља бити приказано 246 
филмова из 52 земље у 13 такмичарских пројекција.
Прихваћени су само филмови, настали у последње две године, оцењени 
као дела високог уметничког и професионалног домета. 
Списак филмова из такмичарског дела програма објављен је на сајту: 
www.shortform.org.rs

ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ
ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ БРОЈ ФИЛМОВА У 

ТАКМИЧИРСКОМ 
ПРОГРАМУ

1. МИКРО ФИЛМ
    (филм до једног минута)

29

2. МИНИФИЛМ
    (филм од 1 до 3 минута)

47

3. КРАТКИ ФИЛМ
    (филм од 3 до 15 минута)

110

4. ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
    (филм до 15 минута, узраст до 19 година) 

60

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ
Ревијални део Фестивала садржи одабране филмске садржаје, концерте 
и друге пратеће програме.

27. септембар 2017. / Велика Сала Културног центра / 20 часова
Концерт староградске филмске музике - “Стари храст и пријатељи”

29. септембар 2017. / Велика Сала Културног центра / 20 часова
Концерт џез музике - Иго Афтуш, џез саксофон, Француска, у пратњи 
квартета Угљеше Новаковића

1. октобар 2017. / Трг кнеза Михаила/ 18:15 часова
45. Сабор народног стваралаштва Србије - дефиле учесника

1. октобар 2017. / Велика Сала Културног центра / 19 часова
45. Сабор народног стваралаштва Србије - концерт

СЕЛЕКЦИОНЕ КОМИСИЈЕ  
Селекциона комисија за категорије мини, микро и кратког филма 
- Нарциса Даријевић Марковић, редитељ, Мирослав Бата Петровић, 
редитељ, Никола Јанковић, Жикица Јовановић и Бобан Стефановић
 
Селекциона комисија за категорију филмско стваралаштво деце и 
омладине 
- Емилија Филиповић, Јана Павловић, Небојша Гојковић и Бобан 
Стефановић



МЕЂУНАРОДНИ ЖИРИ  
Жири за категорије мини, микро и кратки филм
- Рианон Вејн Хјуз, директор филмског фестивала у Престатину, Велс, 
Велика Британија
- Огњен Исаиловић, редитељ, Србија
- Дејан Дабић, филмски критичар, Србија 
Жири за категорију филмско стваралаштво деце и омладине 
- Радостина Нејкова, професор Института за уметничке студије на 
Национално академији за позориште и филм “Кр. Сафаров”,  Бугарска
- Лејси Смол Биог, студент Абертвит универзитета, катедра за филм и 
телевизију, Велика Британија
- Ксенија Санковић, продуцент, Хрватска
- Антонио Бритвар, продуцент, Хрватска
- Емилија Филиповић, студент Академије лепих уметности и 
мултимедија, катедра за менаџмент уметничке продукције и медија, 
Србија

НАГРАДЕ ФЕСТИВАЛА
Жири за категорије микро, мини и кратког филма, након свих одгледаних 
филмова приказаних у такмичарском програму ових категорија 
додељује следеће награде:
- ГРАН ПРИ за најбољи филм у категоријама мини, микро и кратког 
филма,
- Награду за најбољи филм у категорији микро филма,
- Награду за најбољи филм у категорији мини филма,
- Награду за најбољи филм у категорији кратког филма.
- Награду за најбољи анимирани филм,
- Награду за најбољи европски филм,
- Награду за најбољи српски филм.
Жири такође може доделити похвале и специјална признања у овој 
категорији.

Жири за категорију филмско стваралаштво деце и омладине, након 
свих одгледаних филмова приказаних у такмичарском програму ове 
категорије додељује следеће награде:
- ГРАН ПРИ за најбољи филм у категорији филмско стваралаштво деце 
и омладине,
- Награду за најбољи филм дечјег филсмког стваралаштва (узраст до 15 
година),
- Награду за најбољи филм омладинског филмског стваралаштва (узраст 
од 15 до 19 година),
Жири такође може доделити похвале и специјална признања у овој 
категорији.

За престижну међународну награду Омладинске филмске мреже за 
најбољи филм (Youth Cinema Network Award) Организатор кандидује 
следеће награђене филмове: Гран при фестивалског стваралаштва 
деце и омладине, Најбољи филм дечјег филмског стваралаштва и 
Најбољи филм омладинског филмског стваралашта. О времену и месту 
приказивања Организатор ће благовремено обавестити лице које је 
пријавило филм.



Одлуке о наградама у такмичарским категоријама доносе жирији на 
јавном жирирању.

Јавно жирирање подразумева право публике да изнесе своје мишљење, 
да полемише са члановима Жирија или да својим анализама утиче на 
одлуке Жирија, али коначне Одлуке о наградама доноси Жири.
Одлуке Жирија доносе се већином гласова Жирија.
Награде не морају бити додељне у свим такмичарским категоријама.

На Фестивалу се додељује и награда публике за најбољи филм у свакој 
од такмичарских категорија. Награда публике се додељује на основу 
гласања посетилаца Фестивала.
Фестивал може дозволити српским или међународним организацијама, 
предузећима или институцијама да доделе своје награде.

ПОСЕТИОЦИ ФЕСТИВАЛА
Очекује се, као на претходном Трећем фестивалу Кратка форма, посета 
већег броја аутора, продуцената, филмских радника и поклоника кратке 
филмске форме из земље и иностранства. 

КАТАЛОШКА ИЗДАЊА
По утврђеној концепцији биће објављен Каталог фестивала који ће 
садржати податке о учесницима Фестивала, као и каталошке податке, о 
филмовима, ауторима ...  

ИСТОРИЈАТ ФЕСТИВАЛА
Након двогодишњих припрема, одржаног Промотивног фестивала 
кратког филма (2010, национални) и организовања две филмске 
колоније (2010 и 2011), Културни центар је 2011. године покренуо Први 
фестивал кратког филма Кратка форма.  Фестивал је био регионалног 
карактера и на њему су представљена 93 филмска остварења аутора из: 
Србије, Хрватске, Македоније, Бугарске и Мађарске. Од Треће филмске 
колоније (2012) Министарство културе Републике Србије укључило се у 
реализацију филмског фестивала у Горњем Милановцу.
Светски публицитет Фестивал је добио 2013. године када је реализован 
Други фестивал Кратка форма. У четири такмичарске категорије 
приказана су 144 филма која потписују аутори из 38 земаља.  
Међународни карактер имала је и Четврта филмска колонија која је 
за децу организована у Горњем Милановцу уз гостаовање полазника 
Колоније Вараждину и Чаковцу (Хрватска).  Програм је подржала 
Агенција за мобилност ЕУ, у оквиру програма Ерасмус+.  Заједно са 
децом из Србије,  филмска искуства у Вараждину и Чаковцу су стицала 
и деца из Словеније, Мађарске, Македоније, Турске, Италије, Јерменије 
и Хрватске. 
2015. године одржан је Трећи фестивал Кратка форма конкурисао 681 
филм из 59 земаља.  
Број аутора и пријављених филмова из године у годину расте. На 
Четвртом Фестивалу ће од 4.893 пријављеног остварења из 128 земаља 
бити приказано 246 филмова из 52 земље у 13 такмичарских пројекција. 
За непуну деценију фестивал Кратка форма прерастао је регионалне 
оквире и постао један од значајних светских фестивала у области 
краткометражне филмске уметности. 



Чланови Савета четвртог међународног фестивала КРАТКА ФОРМА
Нарциса Даријевић Марковић, редитељ,
Мирослав Бата Петровић, редитељ,
Никола Јанковић, продуцент и дизајнер звука,
Весна Банашевић и
Бобан Стефановић

КОНТАКТ ПОДАЦИ 
Директор Културног центра: 
Драган Арсић – 063/ 606.773 / office@kcgm.org.rs
Секретар Културног центра:
Весна Банашевић - 060/ 61.60.166 / office@kcgm.org.rs
Уредник Филмског програма КЦГМ: 
Бобан Стефановић – 060/ 371.80.24 / office@kcgm.org.rs
Координатор за медије:
Предраг Лошић – 060/ 07.777.96 / office@kcgm.org.rs
Координатор за музички програм Фестивала:
Драгутин Павловић – 065/ 87.13.572 / оffice@kcgm.org.rs
Координатори Фестивала: 
Ранка Минић – 064/ 19.394.92 / оffice@kcgm.org.rs
Данијела Поњавић - 069/ 03.63.246 / оffice@kcgm.org.rs
Невена Чаворовић - 064/ 18.34.433 / оffice@kcgm.org.rs
Марија Боловић – 060/ 57.144.35 / office@kcgm.org.rs
Небојша Гојковић - 065/ 57.15.135 / office@kcgm.org.rs

Културни центар – централни адресар: 
032/711.118 (централа, уредници, општа служба, маркетинг...)
032/711.119 (служба рачуноводства)
032/720.425 (факс) 
032/720.426 (директор)  
office@kcgm.org.rs 
Трг кнеза Михаила 1, п.фах 92,
32300 Горњи Милановац 
ПИБ: 101152990
матични број: 7193459
регистарски број: 6128502754
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