
CURRICULUM VITAE  

Крунослав Јовић 

е-mail: krunoslavjovic@gmail.com 

 

Радно искуство:   

• 2016. Анимација за филм “На млијечном путу“ режија Емир Кустурица. 

• 2015. Анимирао рекламу за видео игру "Bam! Battles and Monsters!". 

• 2015. Анимирао секвенцу за анимирано-играни промо филм „Фото гулаш” за Гигатрон. 

• 2014. Анимирао рекламу за видео игру "Bam! Battles and Monsters!". 

• 2014. Радио као спољни сарадник и гостујући аниматор на пројекту независне уметничке 

асоцијације „Изба“. 

• 2014. Анимирао рекламу за фестивал анимираног филма „Аниманима”.  

• 2012. Анимирао рекламу за биоскоп „Фонтана”.  

• 2011. Радио као спољни сарадник у настави на предмету анимација на "SAE Institute" у Београду. 

• 2011. Анимација на играно- анимираној реклами за ресторан „Црна маца”. 

• 2011. Анимирао рекламу и 3 анимирана џингла за фестивал анимираног филма „Аниманима”.  

• 2011. Анимирао рекламу за „БНУ”- Београдску Недељу Уметности. 

• 2010-2012. Радио као спољни сарадник у настави на предмету анимација на Факултету 

примењених уметности у Београду. 

• 2010. Анимирао рекламу и 1 анимирани џингл за фестивал студентског филма „ФСФ 011”.  

• 2009-2010.Снимао и монтирао предавања предмета анатомско цртање проф. Миодрага Бајића  

на Факултету примењених уметности у Београду. 

• 2008-2009. Анимирао, и монтирао промотивне филмове, шпице и џинглове за потребе војске у 

војно-филмском центру „Застава филм”. 

• 2009. Анимирани џингл за Мађарску кампању о толеранцији.  

 



 

 

Награде: 

• 2012 Пројекат за анимирани филм „На пољу” је добио диплому од Роберт Бош фондације на 

Берлинском филмском фестивалу. 

• 2011. Пројекат за анимирани филм „У потрази за” је добио диплому од Роберт Бош фондације 

Берлинском филмском фестивалу. 

• 2011. Пројекат за анимирани филм „У потрази за” је добио награду од ДЕФА фондације на 

Дрезденском филмском фестивалу.  

• 2010. Анимирани филм „Скице” је добио награду за најбољу анимацију на 57. Београдском 

фестивалу документарног и краткометражног филма. 

• 2009. Анимирани филм „Скице” је добио награду за најбољу идеју на фестивалу „Златни Витез” у 

Русији.  

• 2006. Анимирани филм „Залогај” је на Београдском фестивалу „Балканима” добио награду од 

међународне асоцијације аниматора „АСИФА”, као и награду спонзора фестивала „Fuji”.  

•2005. Анимирани филм „Школа летења” је добио награду за најбољи студентски анимирани 

филм на фестивалу „Златни Витез” у Русији.  

 

 

Жирирање:  

• 2013. Члан жирија на фестивалу „Анибар” у Пећи на Косову где је и одржао ретроспективу 

анимираних филмова проф. Николе Мајдака. 

• 2012. Председник жирија у категорији анимираних филмова рађених за децу на фестивалу 

анимираног филма „Аниманима” у Чачку, Србија.  

• 2011. Члан жирија на фестивалу „Кратка форма” у Горњем Милановцу, Србија.  

• 2006. Члан жирија на 36-ом интернационалном филмском фестивалу „Roshd” у Техерану, Ирану. 

 

 

 



 

 

Чланство у професионалним организацијама:  

 

• Удружње филмских уметника Србије. 

• Нова Искра. 

• Balkan Labs. 

 

 

 

Образовање:   
 
• 2014– 2015.   "SAE Institute", интерактивна анимација, Београд.  

• 2013 – 2015.  „Факултет примењених уметности”, одсек анимација, Београд  
             - мастер студије 
 

• 2008 – 2012.  „Факултет примењених уметности”, одсек анимација, Београд  
             - основне студије 
 
• 2003 – 2007.   Филмска школа „Дунав филм”, одсек анимација, Београд. 

 

• 1996 – 2000.   Средња школа за дизајн, Београд. 


