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СТАНДАРД 1: СТРАТЕГИЈА ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА
а) Ппис суаоа, анализа и прпцена Суандарда 1.:
Фаљулуеу музишље умеунпсуи је виспљпщљплсља усуанпва љпја пбавља делаунпсу виспљпг
пбразпваоа из музишље пбласуи у ппљу умеунпсуи и ппљу друщувенп хуманисуишљих науља.
Пснпван је 31. маруа 1937. гпдине љада је дпнеуа Уредба п псниваоу средоих и вищих
умеунишљих щљпла у Бепграду.
Фаљулуеу је усуанпва шији је псниваш Републиља Србија, љпја у пљвиру свпје мауишне
делаунпсуи пбавља пснпвне, масуер, специјалисуишље и дпљупрсље аљадемсље суудије.
Фаљулуеу је виспљпщљплсља јединица у сасуаву Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, љпји
псуварује аљадемсље суудијсље прпграме и развија умеунишљи и наушнп-исураживашљи, пднпснп
сурушни рад у једнпј или вище пбласуи. У правнпм прпмеуу Фаљулуеу насуупа ппд називпм
Универзиуеуа умеунпсуи и ппд свпјим називпм.
Назив и седищуе је: Универзиуеу умеунпсуи у Бепграду, Фаљулуеу музишље умеунпсуи,
Краља Милана 50. Сљраћени назив усуанпве је: Фаљулуеу музишље умеунпсуи у Бепграду. Назив
Фаљулуеуa музишље умеунпсуи у Бепграду на енглесљпм језиљу је: University of Arts in Belgrade
Faculty of Music.
Фаљулуеу музишље умеунпсуи у Бепграду је впдећа виспљпщљплсља музишља усуанпва у
Републици Србији, љпја се љпнуинуиранп развија у мпдерну еврппсљу виспљпщљплсљу усуанпву,
признауу пп свпјим насуавним, умеунишљим, наушним и сурушним дпсуигнућима насуавниља,
сарадниља и сврщених сууденауа. Фаљулуеу прпмпвище умеунишљу делаунпсу и псуварује
насуавну и пбразпвну аљуивнпсу врхунсљпг љвалиуеуа, ппщуујући принципе и вреднпсуи
еврппсљпг универзиуеусљпг пбразпваоа у сљладу са Заљпнпм п виспљпм пбразпваоу Републиље
Србије, љап и суандарде и смернице Наципналнпг савеуа за виспљп пбразпваое Републиље
Србије.
Пбезбеђеоем и суалним унапређиваоем љвалиуеуа дпсуигнуу је највищи нивп
љвалиуеуа суудијсљих прпграма, насуавнпг прпцеса, наушнписураживашљпг, умеунишљпг и
сурушнпг рада, перманенунп унапређеое целпљупне делаунпсуи и развијаое љулууре љвалиуеуа,
щуп дппринпси да Фаљулуеу ппсуане мпдеран и аураљуиван еврппсљи фаљулуеу, уппредив са
исуаљнууим фаљулуеуима у регипну слишнпг прпфила и љапациуеуа.
Фаљулуеу неппсреднп примеоује Стратегију пбезбеђеоа квалитета, бр. 8/15 пд 21.
маруа 2018. гпдине, љпју је усвпјип Савеу Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, на седници
пдржанпј 21. маруа 2018. гпдине, љпја је дпсуупна јавнпсуи. Пвај дпљумену пднпси се на
пбeзбеђеое сурауегије виспљпг умеунишљпг пбразпваоа на Универзиуеуу умеунпсуи и
фаљулуеуима умеунпсуи у оегпвпм сасуаву, љпји дефинище приприуеуе у пбласуи пбезбеђеоа
љвалиуеуа, љап и нашин оихпве реализације. Пвај дпљумену је урајнпг љараљуера и упљпм
времена мпже да се меоа, дппуоава и пснпва је за израду аљципних планпва у пбезбеђеоу
љвалиуеуа (љрауљпрпшних, дугпрпшних и дугпурајних).
Фаљулуеу неппсреднп примеоује Акципни план за спрпвпђеое стратегије пбезбеђеоа
квалитета на Универзитету уметнпсти у Бепграду за перипд 2019-2022, бр. 7/431 пд 14.
пљупбра 2019. гпдине, љпји је усвпјен на седници Сенауа Универзиуеуа уменупсуи у Бепграду
пдржанпј 26. сепуембра 2019. гпдине, љпјi је дпсуупaн јавнпсуи.
Пснпве - Фаљулуеу је сурауещљи ппредељен да се, у сљладу са дпљуменуима љпји су
пплазна пснпва за израду сурауегије пбезбеђеоа љвалиуеуа, брине п развпју виспљпг
умеунишљпг пбразпваоа.
Мисија - Кап најсуарија и највећа инсуиууција умеунишљпг виспљпг пбразпваоа у Србији,
Фаљулуеу музишље умеунпсуи насупји да у пбављаоу делаунпсуи виспљпг умеунишљпг
пбразпваоа псуварује јединсувп пбразпвнпг, умеунишљпг, наушнпг, сурушнпг и исураживашљпг
рада, шији се садржаји и резулуауи, пднпснп знаоа љприсуе у насуавнпм прпцесу. Фаљулуеу
щири, унапређује и прпмпвище знаое и ушеое, шиме мпуивище умеунишљу љреауивнпсу и
ппдржава жељу са усаврщаваоем и суицаоем знаоа. Кпнуинуиранп прауи нпве идеје,
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урендпве и принципе у развпју еврппсљпг виспљпщљплсљпг пбразпваоа, насупјећи да свпјим
умеунишљим, исураживашљим, наушним и пбразпвним аљуивнпсуима, прпграмима и
љпнцепцијама буде преппзнауљив на регипналнпм и међунарпднпм плану. Tаљп пбезбеђује
највище аљадемсље суандарде у суицаоу знаоа и вещуина, унапређује љвалиуеу виспљпг
умеунишљпг пбразпваоа и уиме се уљљушује у јединсувен Еврппсљи прпсупр виспљпг
пбразпваоа.
У сљладу са ппщуим урендпвима и суремљеоима у виспљпм музишљпм пбразпваоу у
Еврппи и свеуу, визија Фаљулуеуа је ппсуизаое важних сурауещљих циљева љпји су дугпрпшни, а
пбухвауају и:
- динамиљу у раду и псавремеоаваоу насуавних и псуалих радних прпцеса;
- ппсвећенпсу љвалиуеуу псуварених резулуауа нащих сууденауа и заппслених;
- пхрабриваое сууденауа на нпве ппдухвауе и прпјељуе;
- рад на инуернаципнализацији и љпнурпли љвалиуеуа;
- финансијсљу суабилнпсу и пдрживпсу.
Циљеви - Сурауегије пбезбеђеоа љвалиуеуа не самп да су ппсуављени Заљпнпм п
виспљпм пбразпваоу, већ су и визија даљег развпја виспљпг умеунишљпг пбразпваоа у земљи.
Супга Фаљулуеу ппсуавља љап свпје дугпрпшне циљеве:
- унапређеое виспљпг умеунишљпг пбразпваоа на Фаљулуеуу;
- пренпщеое умеунишљих, наушних и сурушних знаоа и вещуина;
- унапређеое умеунишљпг суваралащува (прпдуљуивнпг и репрпдуљуивнпг) и развпј
науља п умеунпсуи уз пбезбеђиваое умеунишљпг, наушнпг и сурушнпг ппдмлауља;
- ппвећаое ефиљаснпсуи суудираоа;
- ппбпљщаое љвалиуеуа суудијсљих прпграма, насуаве и услпва рада;
- ппбпљщаое умеунишљпг и наушнп исураживашљпг рада сууденауа, насуавниља и
сарадниља;
- пружаое мпгућнпсуи ппјединцима да ппд једнаљим услпвима суељну виспљп
пбразпваое и да се пбразују упљпм шиуавпг живпуа.
Пбласти пбезбеђеоа квалитета су:
- суудијсљи прпграми;
- насуавни прпцес;
- исураживашљи рад (умеунишљи, наушни и сурушни);
- насуавници и сарадници;
- сууденуи и пцеоиваое;
- учбеници и лиуерауура;
- библипуеља;
- инфпрмауишљи ресурси;
- управљаое и ненасуавна ппдрщља;
- прпсупр и ппрема;
- финансираое;
- улпга сууденауа у сампвреднпваоу и прпвери љвалиуеуа;
- јавнпсу у раду.
Субјекти пбезбеђеоа и кпнтинуиранпг праћеоа квалитета су:
- Kпмисија за пбезбеђеое и љпнурплу љвалиуеуа;
- Савеу Фаљулуеуа;
- Насуавнп-умеунишљп-наушнп Веће Фаљулуеуа;
- Веће щефпва пдсеља;
- Кадрпвсља љпмисија Фаљулуеуа;
- дељан, прпдељани Фаљулуеуа и суудену прпдељан Фаљулуеуа;
- щефпви љауедара, пдељеоа и щефпви пдсеља;
- Сууденусљи парламену Фаљулуеуа;
- сељреуар Фаљулуеуа и щефпви Служби Фаљулуеуа;
- руљпвпдипци ценуара Фаљулуеуа;
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- насуавници и сарадници Фаљулуеуа;
- ненасуавнп пспбље;
- сууденуи Фаљулуеуа.
Мере за пбезбеђеое квалитета су:
- ууврђиваое пбласуи пбезбеђеоа љвалиуеуа;
- израда дпљуменауа љпји су пплазна пснпва за израду сурауегије пбезбеђеоа љвалиуеуа;
- сампвреднпваое и пцеоиваое љвалиуеуа суудијсљих прпграма и усуанпве у сљладу са
суандардима Наципналнпг савеуа за виспљп пбразпваое;
- сппљащоа прпвера љвалиуеуа љпју спрпвпди Наципналнп уелп за аљредиуацију и
прпверу љвалиуеуа;
- аљредиуација Фаљулуеуа у сљладу са суандардима Наципналнпг савеуа за виспљп
пбразпваое;
- псувариваое јединсувенпг пбразпвнпг, умеунишљпг, наушнпг, сурушнпг рада шији се
садржаји и резулуауи, пднпснп знаоа љприсуе у насуавнпм прпцесу;
- суалнп умеунишљп, наушнп и сурушнп усаврщаваое насуавниља, сарадниља и ненасуавнпг
пспбља у циљу изградое, прпмпција и негпваое љулууре љвалиуеуа насуавнпг прпцеса и
рада на Фаљулуеуу;
- међунарпдна сарадоа љрпз извпђеое заједнишљих прпјељауа, заједнишљих суудијсљих
прпграма, љап и љрпз размену насуавниља и сууденауа;
- усппсуављаое суалне сарадое са ппслпдавцима и диплпмираним сууденуима у циљу
дпбијаоа ппврауне инфпрмације п љвалиуеуу суудијсљих прпграма и љпмпеуенција љпје
суишу диплпмирани сууденуи заврщеуљпм суудија;
- усуанпвљаваое суалних пргана и уела за праћеое и љпнурплу љвалиуеуа виспљпг
пбразпваоа на Фаљулуеуу и предлагаое мера за унапређеое љвалиуеуа и даљег развпја
виспљпг пбразпваоа;
- пбезбеђиваое љадрпва и инфрасуруљууре за приљупљаое и пбраду ппдауаља пд знашаја
за анализу и пцену љвалиуеуа и суепена успещнпсуи у псувариваоу
ппсуављених циљева;
- пбавеза јавнпг публиљпваоа резулуауа вреднпваоа љвалиуеуа на инуернеу сураници
Фаљулуеуа.
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 1. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Пдлишан сурушни љадар +++
2. Пдлишан умеунишљи, наушнп-исураживашљи рад +++
3. Ушещће у умеунишљим, наушним и сурушним дпмаћим
и међунарпдним прпјељуима +++
4. Усаврщаваое насуавниља и сарадниља у земљи и
инпсурансуву ++
5. Дпбра суруљуура и садржај суудијсљих прпграма ++
6. Суалнп псавремеоиваое суудијсљих прпграма +++
7. Квалиуеунп сампвреднпваое у свим пбласуима
пбезбеђеоа љвалиуеуа +++
8. Ппјашана међунарпдна сарадоа, пре свега љрпз
прпјљу ERASUMUS+

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. Пгранишени прпсупрни услпви +++
2. Засуарелпсу инсуруменауа+++
3. Недпвпљна мпуивисанпсу сууденауа да се јпщ
аљуивније уљљуше у прпцес пбезбеђеоа љвалиуеуа ++
4. Неппсупјаое мпгућнпсуи да се љпнљурище љпд
Минисуарсува прпсвеуе, науље и уехнплпщљпг развпја
РС, љап и љпд других минисуарсуaва (љулууре и
инфпрмисаоа, сппруа и пмладине) за умеунишљп
исураживашље прпјељуе, љап ни за сурушнп
усаврщаваое, ушещће у дпгађајима пд међунарпднпг
знашаја за насуавниље, сарадниље и сууденуе из
пбласуи умеунпсуи +++

O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Мпгућнпсу љпнљурисаоа за дпмаће и инпсуране
умеунишље прпјељуе љпд Минисуарсува љулууре и
инфпрмисаоа Републиље Србије, љап и за дпмаће и
инпсуране наушне прпјељуе љпд Минисуарсува
прпсвеуе, науље и уехнплпщљпг развпја Републиље
Србије +++
2. Мпгућнпсу љпнљурисаоа за дпмаће и међунарпдне
прпјељуе љпд градсљих суруљуура и љпд ппјединих
прганизација+++
3. Кпнљурисаое љпд међунарпдних фпндпва за висoљп

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Недпсуауаљ финансијсљих средсуава +++
2. Маои прилив сууденауа ++
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4.

пбразпваое (ТЕМПУС, IPA фпндпви, Вищеград фпнд
CEI фпнд)+++
Инуензивираое међунарпдне сарадое
Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи

в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа:
Фаљулуеу ће и у нареднпм перипду перипдишнп преиспиуивауи и унапређивауи свпје
аљуивнпсуи у циљу пбезбеђеоа љвалиуеуа насуавнпг прпцеса.
Ппказатељи и прилпзи за стандард 1:
Уредба п псниваоу Музишље аљадемије
Сурауегија пбезбеђеоа љвалиуеуа Универзиуеуа умеунпсуи бр. 8/15 пд 21. маруа 2018. гпдине
јавнп је дпсуупна на инуернеу сураници Универзиуеуа умеунпсуи http://www.arts.bg.ac.rs/ouniverzitetu/pravna-akta/
Сурауегија инуернаципнализације Универзиуеуа умеунпсуи 2018-2025. гпдине бр. 6/5 пд 31.
јануара 2018. гпдине јавнп је дпсуупна на инуернеу сураници Универзиуеуа умеунпсуи
http://www.arts.bg.ac.rs/o-univerzitetu/pravna-akta/
Мере и субјељуи пбезбеђеоа љвалиуеуа – извпд из Сурауегије пбезбеђеоа љвалиуеуа
Аљципни план за спрпвпђеое сурауегије пбезбеђеоа љвалиуеуа на Универзиуеуу умеунпсуи бр.
7/431 пд 14. пљупбра 2019. гпдине јавнп је дпсуупна на инуернеу сураници Универзиуеуа
умеунпсуи http://www.arts.bg.ac.rs/o-univerzitetu/pravna-akta/
Инуернеу адреса Фаљулуеуа http://www.fmu.bg.ac.rs/
Инуернеу адреса Универзиуеуа умеунпсуи http://www.arts.bg.ac.rs/o-univerzitetu/pravna-akta/
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СТАНДАРД 2: СТАНДАРДИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА
а) Ппис суаоа, анализа и прпцена Суандарда 2.:
Фаљулуеу музишље умеунпсуи је пд свпг псниваоа дп данас ппсвећен щљплпваоу
виспљпљвалиуеуних љадрпва и ппсуизаоу врхунсљих умеунишљих, наушних и сурушних резулуауа,
али је фпрмални присууп суандардизацији и пбезбеђеоу љвалиуеуа насуавнпг прпцеса ппшеп
првим циљлуспм аљредиуације Фаљулуеуа.
Фаљулуеу неппсреднп примеоује Сурауегију пбезбеђеоа љвалиуеуа љпју је усвпјип Савеу
Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, на седници пдржанпј 21. маруа 2018. гпдине. Пвај
дпљумену пднпси се на пбeзбеђеое сурауегије виспљпг умеунишљпг пбразпваоа на
Универзиуеуу умеунпсуи и фаљулуеуима умеунпсуи у оегпвпм сасуаву, љпји дефинище
приприуеуе у пбласуи пбезбеђеоа љвалиуеуа, љап и нашин оихпве реализације. Пвај дпљумену
је урајнпг љараљуера и упљпм времена мпже да се меоа, дппуоава и пснпва је за израду
аљципних планпва у пбезбеђеоу љвалиуеуа (љрауљпрпшних, дугпрпшних и дугпурајних).
Фаљулуеу неппсреднп примеоује Аљципни план за спрпвпђеое сурауегије пбезбеђеоа
љвалиуеуа на Универзиуеуу уменупсуи у Бепграду, шији је деп, за перипд 2019-2022. гпдине, љпји
је усвпјен на седници Сенауа Универзиуеуа уменупсуи у Бепграду пдржанпј 26. сепуембра 2019.
гпдине.
Правилникпм п вреднпваоу путем анкете Универзитета уметнпсти бр. 01-308/08 пд
6.3.2008. гпдине, пдређује се предмеу, нашин и ппсуупаљ спрпвпђеоа анљеуе, субјељуе
вреднпваоа, циљ вреднпваоа и предлпге за ппбпљщаое љвалиуеуа рада виспљпщљплсље
усуанпве.
Анљеуа се спрпвпди у циљу вреднпваоа:
- суудијсљпг прпграма,
- насуавнпг прпцеса,
- умеунишљпг, наушнписураживашљпг рада и сурушнпг рада,
- рада насуавниља и сарадниља,
- љвалиуеуа учбениља, лиуераууре, библипуешљих и инфпрмауишљих ресурса,
- љвалиуеуа управљаоа виспљпщљплсљпм усуанпвпм и љвалиуеу ненасуавне ппдрщље,
- љвалиуеуа прпсупра и ппреме,
- финансираоа,
- улпге сууденауа у сампвреднпваоу и прпвери љвалиуеуа.
Субјељуи вреднпваоа су:
- сууденуи,
- насуавници,
- сарадници,
- ненасуавнп пспбље.
Спрпвпђеое Анкете на Факултету
Фаљулуеу музишље умеунпсуи спрпвпди вреднпваое пууем анљеуе, љпје пбухвауа све
пбласуи и субјељуе пбезбеђеоа љбалиуеуа.
Сууденусљп вреднпваое има за циљ дплажеое дп мищљеоа сууденауа п свим
наведеним пиуаоима и дп предлпга за ппбпљщаое љвалиуеуа предмеуа вреднпваоа.
Мищљеое сууденауа п педагпщљпм раду насуавниља и сарадниља узима се у пбзир
прилиљпм ууврђиваоа пцене п резулуауима педагпщљпг рада насуавниља и сарадниља у
ппсуупљу избпра у зваоа. Анљеуираое сууденауа врщи се упљпм леуоег семесура.
Вреднпваое пд суране насуавниља има за циљ пцену п лишнпм ангажпваоу и
ангажпваоу других насуавниља и сарадниља у раду виспљпщљплсље усуанпве, љвалиуеуу
суудијсљих прпграма, ангажпваоу и љвалиуеуу сууденауа, љвалиуеуу ненасуавне ппдрщље раду
виспљпщљплсље усуанпве.
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Вреднпваое пд суране ненасуавнпг пспбља има за циљ пцену п лишнпм ушещћу и
ушещћу других заппслених у раду виспљпщљплсље усуанпве, сарадое са насуавницима и
сарадницима, и прганизацији рада виспљпщљплсље усуанпве.
Сви анљеуирани мпгу да дају предлпге за ппбпљщаое љвалиуеуа свих сегменауа рада
виспљпщљплсље усуанпве.
Анљеуа је валидна аљп је у опј ушесувпвап репрезенуауиван брпј пд уљупнпг брпја
субјељауа вреднпваоа. Репрезенуауивним бпјем се смаура вище пд пплпвине брпја шланпва
испиуиване групе уљплиљп је група маоа пд 30. Уљплиљп је група већа, уљупан брпј испиуаниља
не мпра да пређе 30 пп групи.
Анљеуирани сууденуи, насуавници, сарадници и ненасуавни радници уппзнауи су са:
- сврхпм анљеуе,
- бпдпвнпм лесувицпм, љпја пбухвауа вреднпсуи пд 1 дп 5.
- дпбрпвпљним принциппм пппуоаваоа и
- анпнимнпсуи субјељауа љпји ушесувују у анљеуираоу.
Кпмисија за пбезбеђеое и љпнурплу љвалиуеуа и спрпвпђеое анљеуе на Фаљулуеуу
пбавезна је да:
- прганизује и спрпведе анљеуу на Фаљулуеуу;
- на пснпву дпбијених ппдауаља п резулуауима анљеуе изради Извещуај п спрпведеним
резулуауима спрпведене анљеуе и дпсуави га дпсуави Кпмисији за пбезбеђеое и
љпнурплу љвалиуеуа Фаљулуеуа.
Извещуај п резулуауима анљеуираоа садржи:
- ппщуи деп звещуаја п резулуауима анљеуираоа,
- извпде из извещуаја п резулуауима анљеуираоа.
Ппјединашни извещуаји п сваљпм предмеуу и насуавниљу, пднпснп сарадниљу,
дпсуављају се сваљпм насуавниљу, пднпснп сарадниљу.
Кпмисија за пбезбеђеое и љпнурплу љвалиуеуа и спрпвпђеое анљеуе на Фаљулуеуу
дпсуавља Извещуај п резулуауима анљеуе дељану Фаљулуеуа. Дељан Фаљулуеуа дпсуавља ппщуи
деп извещуаја и извпд из извещуаја Насуавнп-умеунишљп-наушнпм Већу Фаљулуеуа на усвајаое.
Прва анљеуа спрпведена је 2008. гпдине.
У перипду пд 2008. гпдине дп 2015. гпдине на Фаљулуеуу је пдржанп уљупнп пеу
сууденусљих анљеуа, и уп 2008., 2012., 2013., 2014. и 2015. гпдине. Једна пд најзнашајних
примедби у вези са резулуауима спрпведених анљеуа, била је неадељвауна фпрмулација пиуаоа
у упиуницима љпје пппуоавају сууденуи, насуавнп и ненасуавнп пспбље. Исуаљнууп да је да су
пиуаоа нејасна, непрецизна, да их има мнпгп и да немају праву сврху.
У анљеуи 2012. гпдине, први пуу је примеоенп анљеуираое елеуелељурпнсљим пууем
прељп Фаљулуеусљпг инфпрмаципнпг сисуема (ФИС). Елељурпнсљпм анљеупм најпре су
пбухваћени сууденуи прве, друге и уреће гпдине Пснпвних аљадемсљих суудија, љап и за
сууденуе Масуер аљадемсљих суудија, дпљ су сууденуи шеувруе гпдине радили анљеуу
пппуоаваоем анљеуиних лисуића.
Прилиљпм следеће анљеуе, 2013. гпдине, елељурпнсљп анљеуираое пбухвауа све
сууденуе. Анљеуа је ппсуала пбавезна за све сууденуе и без пбављене анљеуе сууденуи нису биуи
у мпгућнпсуи да пријаве испиуе у јунсљпм испиунпм рпљу.
У перипду припрема за реализацију Анљеуе сууденауа, насуавниља, сарадниља и
ненасуавних радниља у аљадемсљпј 2017/18. гпдини, Кпмисија за пбезбеђеое и љпнурплу
љвалиуеуа и спрпвпђеое анљеуе на Фаљулуеуу радила је на изменама и префпрмулисаоу
пиуаоа у Упиуницима за спрпвпђеое анљеуе на Фаљулуеуу, љаљп би пиуаоа била јасна, прецизна
и пбухвауила најважније специфишнпсуи суудијсљих прпграма из разлишиуих ппља.
Пплазна пснпва за рад шланпва Кпмисије били су упиуници из 2008. гпдине, љап и
измеоени упиуници пп љпјима је пбављена Анљеуа у мају 2015. гпдине. Препвладалп је
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мищљеое да је ппуребнп да се смаои брпј пиуаоа у упиуницима, љаљп би пппуоаваое анљеуе
урајалп највище 20 минууа. Пиуаоа уреба да буду јасна, прецизна, већи деп пиуаоа уреба да
буде заједнишљи, а маоим брпјем пиуаоа уреба да се пбухвауе најважније специфишнпсуи
суудијсљих прпграма из разлишиуих ппља.
Пдлушенп је да Анљеуа уреба да се спрпвпди уј. да се пцеоују насуавници и сарадници
за аљадемсљу гпдину љпја је у упљу (зимсљи и леуои семесуар).
На пснпву ууврђенпг предлпга Кпмисије за пбезбеђеое и љпнурплу љвалиуеуа и
спрпвпђеое анљеуе на Фаљулуеуу, Насуавнп-умеунишљп-наушнп Веће Фаљулуеуа, на седници
пдржанпј 1. нпвембра 2017. гпдине, дпнелп је пдлуљу п усвајаоу нпвих Упиуниља за анљеуу на
Фаљулуеуу:
- Упитника 1 за сууденуе п вреднпваоу педагпщљпг рада насуавниља и предмеуа,
- Упитника 2 за сууденуе п вреднпваоу педагпщљпг рада сарадниља,
- Упитника 3 за насуавниље, сарадниље и сууденуе п вреднпваоу рада служби на
Фаљулуеуу,
- Упитника 4 за насуавнп пспбље п вреднпваоу свпг рада,
- Упитник 5 за ненасуавнп пспбље п вреднпваоу свпг рада.
У сљладу са шланпм 9. суав 2. Правилниља п вреднпваоу пууем анљеуе Универзиуеуа
умеунпсуи, Фаљулуеу је дпсуавип измеоене упиуниље Пдбпру за пбезбеђеое и љпнурплу
љвалиуеуа и Сенауу Универзиуеуа умеунпсуи.
У перипду пријаве испиуа за априлсљи испиуни рпљ у аљадемсљпј 2017/18. гпдини,
спрпведена је Анљеуа на Фаљулуеуу за сууденуе елељурпнсљим пууем Фаљулуеусљпг
инфпрмаципнпг сисуема (ФИС). Анљеуа је била пбавезна за све сууденуе и без пбављене анљеуе
сууденуи нису били у мпгућнпсуи да пријаве испиуе.
Предсуавници сууденауа уппзнали су сууденуе са садржајем анљеуних лисуића,
циљевима спрпвпђеоа анљеуе, љап и п уехници анљеуираоа и љпнљреуним ппсуупцима у оенпм
спрпвпђеоу.
Анљеуа за насуавниље, сарадниље и ненасуавне радниље пбављена је дп при љрају првпг
семесура аљадемсље гпдине 2017/18. гпдине са рпљпм дп 20. јануара 2018. гпдине. Заппслени су
присуупили пппуоаваоу Анљеуе у Ппщупј служби Фаљулуеуа (спба 11), са фаљулуеусљих
љпмпјууера, ппд щифрпм и елељурпнсљи пппуоавали Упиуниље. Прпграм за пппуоаваое Анљеуе
сашинип је Савеуниљ за инфпрмаципне уехнплпгије Фаљулуеуа др ум. Владимир Цвијић,
редпвни прпфеспр.
Специфишнпсу Фаљулуеуа музишље умеунпсуи је у упме щуп се велиљи деп насуаве пдвија
индивидуалнп. У слушајевима групне насуаве, групе су пп правилу мале и реуљи су предмеуи где
има пп нељплиљп десеуина сууденауа, уј. испиуаниља на анљеуи. Пва шиоеница дпвпди дп упга
да брпјље испиуаниља нису репрезенуауивне за суауисуишљп испиуиваое и да дауе пцене нису у
ппупунпсуи релевануне, уаљп да резулуауи сампвреднпваоа дају самп уппщуену слиљу
вреднпваоа рада на Фаљулуеуу.
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 2. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Ппсвећенпсу щљплпваоу виспљпљвалиуеуних љадрпва
и ппсуизаоу врхунсљих умеунишљих, наушних и
сурушних резулуауа +++
2. Суандарди и ппсуупци пбезбеђеоа љвалиуеуа
усаглащени су са захуевима љпје пред виспљпщљплсље
усуанпве ппсуавља Сурауегија развпја пбразпваоа у
Републици Србији дп 2020. гпдине и Кпмисија за
аљредиуацију и прпверу љвалиуеуа, oднпснп
Наципналнп уелп за аљредиуацију и прпверу
љвалиуеуа +++
O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Размена исљусуава у пбласуи љвалиуеуа са другим
виспљпщљплсљим усуанпвама из инпсурансува љпје

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. Каљп су групе сууденауа љпји раде анљеуе мале није
релевануан узпраљ над љпјим се спрпвпди анљеуа +++

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Неппсупјаое
сисуемсље
ппдрщље
(семинари,
преппруље, савеуи, мищљеоа, примери…) пд суране
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имају дужу урадицију у фпрмализпванпм управљаоу
љвалиуеупм +++

државе и државних инсуиууција у ппљу управљаоа
љвалиуеупм ++
Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи

в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа:
Фаљулуеу спрпвпди Анљеуу прилиљпм пријављиваоа испиуа у леуоем семесуру, љаљп би
се љпнуинуиранп приљупљали сви релевануни ппдаци п раду насуавниља, сарадниља и
ненасуавнпг пспбља и суељап увид у насуавну и другу аљуивнпсу свих заппслених на Фаљулуеуу.
Кпнуинуиранп се врщи преиспиуиваое свих деуаља, пд врсуе пиуаоа, имена и
презимена насуавниља и сарадниља, дп велишине групе пних љпји пппуоавају анљеуу. У упм
смислу, заједнишље су аљуивнпсуи сууденауа (прељп Сууденусљпг парламенуа и сууденуа
прпдељана Фаљулуеуа), насуавниља (прељп Већа пдсеља и Кауедара) и дељанауа Фаљулуеуа (пре
свега прељп прпдељана за насуаву и дељана Фаљулуеуа) ља прпналажеоу најбпљег нашина за
спрпвпђеое анљеуе на Фаљулуеуу.
Ппуребнп је псигурауи ппсуизаое јпщ бпљег разумеваоа сууденауа п прирпди и
нужнпсуи ппсупјаоа предмеуа из пбласуи друщувенп хуманисуишљих науља, љап и пбезбедиуи
ппјашане наппре насуавниља да се насуавни садржаји јпщ вище приближе инуересима
сууденауа и оихпвим мпгућнпсуима.
Ппказатељи и прилпзи за стандард 2:
Правилниљ п вреднпваоу пууем Анљеуе Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду бр. 01-308/08 пд
6.3.2008. гпдине
Извещуај п спрпведенпј анљеуи на Фаљулуеуу у аљадемсљпј 2017/18. гпдини
Извещуај п пбезбеђеоу и љпнурпли љвалиуеуа и спрпведенпј анљеуи на Фаљулуеуу у аљадемсљпј
2015/16. гпдини
Извещуај п спрпведенпј анљеуи на Фаљулуеуу у аљадемсљпј 2013/14. гпдини
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СТАНДАРД 3: СИСТЕМ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА
а) Ппис суаоа, анализа и прпцена Суандарда 3.:
Инсуиууципнални сисуем пбезбеђеоа љвалиуеуа усуанпвљен је и регулисан Суаууупм
Фаљулуеуа музишље умеунпсуи, Сурауегијпм пбезбеђеоа љвалиуеуа Универзиуеуа умеунпсуи,
Правилниљпм п вреднпваоу пууем анљеуе Универзиуеуа умеунпсуи.
Сисуем пбезбеђеоа љвалиуеуа усппсуављен је фпрмираоем надлежних уела, пргана и
љпмисија, пдређиваоем пбласуи пбезбеђеоа љвалиуеуа, суандардима и ппсуупцима за
пбезбеђеое љвалиуеуа.
Суаууупм Фаљулуеуа предвиђенп је да је «праћеое, вреднпваое и унапређиваое
љвалиуеуа дужнпсу свих прганизаципних јединица, пргана и служби Фаљулуеуа, љап и свих
заппслених и сууденауа. Кулуура љвалиуеуа уграђује се у сва ппдрушја рада и у сва нпрмауивна
аљуа Фаљулуеуа».
Суаууупм Фаљулуеуа дефинисан је сасуав и делпгруг рада Кпмисије за пбезбеђеое и
љпнурплу љвалиуеуа Фаљулуеуа.
Кпмисија прауи успещнпсу насуавнпг и пбразпвнпг прпцеса, љвалиуеу рада насуавниља и
ресурса љпји се нуде сууденуима Фаљулуеуа у циљу ппщуег ппбпљщаоа љвалиуеуа.
Кпмисија за пбезбеђеое и љпнурплу љвалиуеуа брпји 12 шланпва. Шине је прпдељан за
насуаву на Фаљулуеуу, ури предсуавниља сууденауа љпје делегира Сууденусљи парламену, два
предсуавниља ненасуавних радниља (щеф Сууденусљпг реферауа и щеф Ппщуе службе
Фаљулуеуа), један предсуавниљ љауедре за љпмппзицију, насуавниљ изабран у ужу наушну пбласу
Психплпгија, два предсуавниља љауедара љпје прганизују мпдуле у пљвиру суудијсљпг прпграма
Извпђашље умеунпсуи и два предсуавниља љауедара љпје прганизују мпдуле у пљвиру суудијсљпг
прпграма Науље п музишљпј умеунпсуи.
Председниљ Кпмисије је прпдељан за насуаву Фаљулуеуа.
Кпмисија ради на седницама.
Мандау шланпва Кпмисије је ури гпдине псим шланпва предсуавниља сууденауа шији
мандау ураје две гпдине.
Кпмисију сазива и оеним радпм руљпвпди прпдељан за насуаву, председниљ Кпмисије.
Пбласуи пбезбеђеоа љвалиуеуа су:
1. љвалиуеу суудијсљпг прпграма;
2. љвалиуеу насуавнпг прпцеса;
3. љвалиуеу умеунишљпг, наушнп-исураживашљпг и сурушнпг рада;
4. љвалиуеу насуавниља и сарадниља;
5. љвалиуеу сууденауа;
6. љвалиуеу учбениља, лиуераууре, библипуешљих и инфпрмаципних ресурса;
7. љвалиуеу управљаоа усуанпвпм и љвалиуеу ненасуавне ппдрщље;
8. љвалиуеу прпсупра и ппреме;
9. финансираое;
10. улпга сууденауа у сампвреднпваоу и прпвери љвалиуеуа;
11. сисуемаусљп праћеое и перипдишна прпвера љвалиуеуа.
Праћеое, вреднпваое и унапређиваое љвалиуеуа дужнпсу је свих прганизаципних
јединица, пргана и служби Фаљулуеуа, љап и свих заппслених и сууденауа.
Кулуура љвалиуеуа уграђује се у сва ппдрушја рада и у сва нпрмауивна аљуа Фаљулуеуа.
Кпмисија једнпм гпдищое размаура суаое у пбласуи љвалиуеуа целпљупнпг насуавнпумеунишљп-наушнпг прпцеса на Фаљулуеуу. Извещуај п суаоу у пбласуи љвалиуеуа Кпмисија
упућује Већу Фаљулуеуа љпје размаура ппднеуи извещуај и дпнпси пдлуље п пцени љвалиуеуа,
ууврђује предлпг мера за ппбпљщаое љвалиуеуа и нашин рещаваоа упшених недпсуауаља.
Фаљулуеу спрпвпди ппсуупаљ сампвреднпваоа и пцеоиваоа љвалиуеуа свпјих суудијсљих
прпграма, насуаве и услпва рада.
Усвпјени извещуај Веће дпсуавља Сенауу Универзиуеуа умеунпсуи.
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Фаљулуеу дпсуавља Наципналнпм аљредиуаципнпм уелу извещуај п ппсуупљу и
резулуауима сампвреднпваоа, љап и друге ппдауље пд знашаја за пцену љвалиуеуа.
Сампвреднпваое се спрпвпди у инуервалима пд највище ури гпдине.
Кпмисија најмаое једнпм гпдищое пбавещуава Веће Фаљулуеуа п свпм раду и п суаоу
на ппдрушју љпнурпле и ппбпљщаоа љвалиуеуа на Фаљулуеуу.
Ппсуупци за пбезбеђеое љвалиуеуа су ууврђени ппсебнп за сваљу пбласу пбезбеђеоа
љвалиуеуа и оима се на деуаљан нашин уређује ппсуупаое свих субјељауа у сисуему пбезбеђеоа
љвалиуеуа фаљулуеуа.
Ппсуупци за пбезбеђеое љвалиуеуа уљљушују:
- праћеое релевануних индиљаупра – пдвијаое насуаве, љвалиуеу насуаве, љвалиуеу
умеунишљпг, наушнписураживашљпг и сурушнпг рада, љвалиуеу пдвијаоа и реализације
избпрнпг прпцеса на љпнљурсима за насуавниље и сарадниље, љвалиуеу насуавниља и
сарадниља, љвалиуеу сууденауа, ппщупваое права и пбавеза насуавниља, сууденауа и
других ушесниља у пбразпвнпм прпцесу, дпљуменупванпсу аљуивнпсуи, љвалиуеу
пцеоиваоа и пцена, уранспаренунпсу пцеоиваоа, љвалиуеу учбениља, лиуераууре,
библипуешљих и инфпрмауишљих ресурса, љвалиуеу управљаоа и љвалиуеу ненасуавне
ппдрщље, љвалиуеу прпсупра и ппреме, љвалиуеу финансираоа и др.;
- анализу прпмена индиљаупра;
- реагпваое на упшене неправилнпсуи;
- даваое ппврауне инфпрмације аљуерима у прпцесу.
Каљп би се ппдигап нивп љвалиуеуа прпцедуре прилиљпм избпра насуавниља и
сарадниља на Фаљулуеуу, усвајаоем Суауууа Фаљулуеуа бр. 01-1414/19 пд 13. јуна 2019. гпдине,
усуанпвљена је Админисурауивна љпмисија Фаљулуеуа, шија је делаунпсу у блисљпј вези са
задацима Кпмисије за пбезбеђеое и љпнурплу љвалиуеуа. Админисурауивна љпмисија брине п
упме да све фазе шиуавпг избпрнпг прпцеса насуавниља и сарадниља на Фаљулуеуу буду
спрпведене љвалиуеунп и у ппупунпсуи у сљладу са Заљпнпм, Суаууупм Фаљулуеуа и псуалим
пдгпварајућим аљуима.
Дељан Фаљулуеуа именује Админисурауивану љпмисију Фаљулуеуа.
Кпмисија се сасупји пд пеу шланпва. Ппред прпдељана за насуаву Фаљулуеуа, љпји је шлан
пп фунљцији, Кпмисију шине јпщ два шлана впдећи рашуна п засуупљенпсуи пба пбразпвна ппља
из љпјих се реализује насуава: ппље умеунпсуи и ппље друщувенп-хуманисуишљих науља, љап и
сељреуар Фаљулуеуа и щеф Ппщуе службе Фаљулуеуа.
Суаууу Фаљулуеуа предвиђа да сагласнп свпјим задацима Фаљулуеу, љап умеунишљпнаушна усуанпва сувара предуслпве за следеће аљуивнпсуи свпјих насуавниља, сарадниља (и
админисурације):
- прпушаваое прпблема из пбласуи музиље;
- ппдсуицаое и
ппмагаое
у псувариваоу умеунишљпг и
наушнпг рада насуавниља,
сарадниља и сууденауа;
- приљупљаое и пбрада грађе и дпљуменауа пд знашаја за науљу п умеунпсуима,
- суараое се п ппдизаоу сурушнпг ппдмлауља и оегпвпм даљем усаврщаваоу;
- сарадоа на умеунишљпм и наушнпм ппљу са пдгпварајућим усуанпвама у земљи и
инпсурансуву.
Умеунишљп-наушни рад на Фаљулуеуу прганизује се и извпди пп ууврђенпм прпграму.
Предлпг прпграма умеунишљп-наушнпг рада Фаљулуеуа у упљу једне щљплсље гпдине, или у вези
са изврщаваоем дугпрпшнпг умеунишљп-наушнпг задауља, усваја Веће Фаљулуеуа у сарадои са
љауедрама и ппјединим насуавницима и сарадницима.
Суварајући ппщуе и прганизаципне услпве за развијаое умеунишљп-наушнпг рада,
Фаљулуеу псуварује задауље:
- пбразпваоем љауедри пднпснп пдељеоа љап пснпвних умеунишљп-наушнп-насуавних и
сурушних јединица;
- пбразпваоем ценуара љап прганизаципних јединица за пбављаое делаунпсуи
Фаљулуеуа и сурушних ппслпва;
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-

-

заједнишљим радпм насуавниља и сарадниља у пљвиру једне или вище љауедри;
индивидуалним радпм насуавниља, сарадниља и сууденауа;
радпм умеунишљих ансамбала Фаљулуеуа: мещпвиупг хпра, симфпнијсљпг прљесура, чез
прљесура, љамернпг хпра, љамерне ппере, љамерних ансамбала и др.;
реализацијпм умеунишљих прпјељауа Тпнсљпг суудија, леуоих и зимсљих аљадемсљих
радипница музиље, леуоег медијсљпг љампа Универзиуеуа умеунпсуи и других
умеунишљих група Фаљулуеуа;
прганизпваоем наушнп-исураживашљпг и суудијсљпг рада пд инуереса за музишљу
исуприју, музишљи фплљлпр и уеприју музиље;
прганизпваоем љпнцеруне делаунпсуи;
прганизпваоем наушних сљуппва;
радпм звушнпг архива и библипуеље;
издаваоем паруиуура и нпсаша звуља;
издаваоем сурушних и наушних радпва насуавниља, сарадниља и сууденауа;
суараоем п мауеријалним средсувима ппуребним за умеунишљп-наушни рад;
предузимаоем псуалих мера љпјим се ппбпљщавају ппщуи услпви за унапређеое
умеунишљп-наушне делаунпсуи Фаљулуеуа.

б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 3. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Кпнуинуиран рад Кпмисије за пбезбеђеое и
љпнурплу љвалиуеуа упљпм гпдине +++
2. Спрпвпђеое анљеуе за сампвреднпваое +++
3. Дпследнп примеоиваое предвиђених мера и
прпцедура за пбезбеђеое љвалиуеуа +++
O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Пбезбеђиваое љвалиуеуа у сљладу са Сурауегијпм
развпја пбразпваоа у Републици Србије дп 2020.
гпдине +++

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. Недпвпљна мпуивисанпсу сууденауа за ушещће у
прпцесу евалуације љвалиуеуа+++

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Недпсуауаљ финансијсљих средсуава +++

Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи

в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа Суандарда 3.:
У циљу псувариваоа щуп бпљих услпва за правилнп фунљципнисаоа Кпмисије за
пбезбеђиваое и љпнурплу љвалиуеуа, ппуребнп је да се предвиђене мере и прпцедуре за
пбезбеђиваое љвалиуеуа щуп бпље примеоују, да се сисуемсљи прауи и љпнурплище оихпва
примена и пцеоује успещнпсу оихпвпг спрпвпђеоа, љап и да се прауе ефељуи љпрељуивних и
превенуивних мера.
Ппказатељи и прилпзи за стандард 3:
Пдлуља п именпваоу Кпмисије за пбезбеђеое и љпнурплу љвалиуеуа Фаљулуеуа бр. 01-2611/18
пд 9. нпвембра 2018. гпдине
Извпд из Суауууа Фаљулуеуа музишље умеунпсуи љпји се пднпси на рад и надлежнпсуи Кпмисије
за пбезбеђеое и љпнурплу љвалиуеуа
Списаљ Анљеуа пдржаних на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи:
1. 2008. гпдине
2. 2012. гпдине
3. 2013. гпдине
4. 2014. гпдине
5. 2015. гпдине
6. 2017/18. гпдине
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СТАНДАРД 4: КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКПГ ПРПГРАМА
а) Ппис суаоа, анализа и прпцена Суандарда 4.:
Фаљулуеу музишље умеунпсуи дпбип је Увереоа п аљредиуацији следећих суудијсљих
прпграма:
Пснпвне аљадемсље суудије:
Кпмппзиција Извпђачке уметнпсти - мпдули: диригпваое, сплп певаое, љлавир, виплина, виoла,
виoлпншелп, љпнурабас, флаууа, пбпа, љларинеу, фагпу, уруба, хпрна, урпмбпн, ууба, гиуара,
пргуље, удараљље, харфа, шембалп, чез бубоеви, чез гиуара, чез љлавир, чез љпнурабас, чез
певаое, чез саљспфпн, чез урпмбпн, чез уруба;
Науке п музичкпј уметнпсти - мпдули: музиљплпгија, еунпмузиљплпгија и еунпљпреплпгија,
музишља педагпгија, музишља уеприја.
Масуер аљадемсље суудије:
Кпмппзиција;
Извпђачке уметнпсти - мпдули: диригпваое, сплп певаое, љлавир, виплина, виoла,
виoлпншелп, љпнурабас, флаууа, пбпа, љларинеу, фагпу, уруба, хпрна, урпмбпн, ууба, гиуара,
пргуље, удараљље, харфа, шембалп, љамерна музиља, чез бубоеви, чез гиуара, чез љлавир, чез
љпнурабас, чез певаое, чез саљспфпн, чез урпмбпн, чез уруба.
Науке п музичкпј уметнпсти - мпдули: музиљплпгија, еунпмузиљплпгија и еунпљпреплпгија,
музишља педагпгија, музишља уеприја.
Специјалисуишље аљадемсље суудије:
Извпђачке уметнпсти - мпдули: диригпваое, сплп певаое, љлавир, виплина, випла,
виплпншелп, љпнурабас, флаууа, љларинеу, пбпа, фагпу, хпрна, уруба, урпмбпн, ууба, пргуље,
шембалп, гиуара, харфа, удараљље, љамерна музиља.
Музичка теприја - Кауедра за музишљу уеприју.
Дпљупрсље аљадемсље суудије:
Кпмппзиција;
Извпђачке уметнпсти - мпдули: диригпваое, сплп певаое, љлавир, виплина, випла,
виплпншелп, љпнурабас, флаууа, љларинеу, фагпу, уруба, урпмбпн, гиуара, харфа, удараљље,
шембалп, љамерна музиља;
Науке п музичкпј уметнпсти - мпдули: музиљплпгија, еунпмузиљплпгија, музишља педагпгија,
музишља уеприја.
Увереоа п аљредиуацији усуанпве, љап и ппјединашних суудијсљих прпграма јавнп
су дпсуупна на инуернеу сураници Фаљулуеуа.
Фаљулуеу музишље умеунпсуи је дпбип Дпзвплу за рад за псувариваое пснпвних,
диплпмсљих, специјалисуишљих и дпљупрсљих аљадемсљих суудија.
Кпнурпла и ппдизаое љвалиуеуа суудијсљих прпграма пбезбеђује се љрпз праћеое и
вреднпваое: циљева, садржаја, исхпда ушеоа и ппсуигнућа, меупда извпђеоа насуаве, пднпса
испиуних и предипиуних пбавеза, раднпг ппуерећеоа сууденауа, јавнпсуи, уранспаренунпсуи и
дпсуупнпсу ппдауаља п суудијсљим прпграмима. Квалиуеу суудијсљих прпграма прауи се и
вреднује на пснпву ппдауаља приљупљених пд насуавниља, сарадниља, ненасуавнпг пспбља,
сууденауа, алумнија – нељадащоих сууденауа, уржищуа рада и ппслпдаваца, других
виспљпщљплсљих усуанпва на љпјима пдређени брпј сууденауа насуавља суудије.
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Спрпвпђеое анљеуа са сууденауима п свим аспељуима суудијсљих прпграма: љвалиуеу и
реализацији суудијсљих прпграма, дпсуупнпсу и савременпсу учбениља, лиуераууре и насуавних
средсуаваушещћу сууденауа у насуави, љприщћеоу учбениља и лиуераууре, раду и
ппремљенпсуи библипуеље, садржају инуернеу презенуације фаљулуеуа и ппремљенпсуи
насуавнпг прпсупра.
Спрпвпђеое анљеуа са насуавницима и сарадницима п љвалиуеуу суудијсљих прпграма,
раду управљашљих суруљуура и админисурауивних служби, прпсупрним, уехнишљим и
библипуешљим ресурсима.
Уппзнаваое свих субјељауа: насуавниља, сарадниља, сууденуа, админисурауивнпг,
ненасуавнпг пспбља са резулуауима анљеуа, а на пснпву извещуаја љпји су на пснпву оих
насуали.
Сваље гпдине Насуавнп-умеунишљп-наушнп Веће Фаљулуеуа дпнпси пдлуљу п брпју
сууденауа за упис у прву гпдину пснпвних аљадемсљих суудија, на масуер и специјалисуишље и у
прву гпдину дпљупрсљих аљадемсљих суудија, у сљладу са брпјем сууденауа предвиђеним
Увереоима п аљредиуацији суудијсљих прпграма и пдлуљама Владе Републиље Србије п брпју
сууденауа за упис у прву гпдину пснпвних, масуер и дпљупрсљих аљадемсљих суудија.
Квалиуеу суудијсљпг прпграма пбезбеђује се љрпз праћеое и прпверу оегпве суруљууре
љап и љрпз псавремеоаваое садржаја. Из уих разлпга на Фаљулуеуу се шине брпјне „сиуне“
измене ппјединих суудијсљих прпграма (сиуне у смислу да су измене далељп маое пд мпгућих
20%). Иницијауива за прпмене у ппсупјећим суудијсљим прпграмима ппуише п надлежних
Кауедара. Пдлуљу п изменема суудијсљих прпграма дпнпси Насуавнп-умеунишљп-наушнп Веће
Фаљулуеуа.
Фаљулуеу редпвнп и сисуемаусљи прпверава и, пп ппуреби, изнпва пдређује:
- циљеве суудијсљпг прпграма и оихпву усљлађенпсу са пснпвним задацима и циљевима
виспљпщљплсље усуанпве;
- раднп ппуерећеое сууденауа меренп ЕСП бпдпвима;
- исхпде и љпмпеуенунпсу љпје дпбијају сууденуи љада заврще суудије и мпгућнпсуи
заппщљаваоа и даљег щљплпваоа.
Таљпђе, ангажпваоем прпфеспра емериууса, гпсуујућих прпфеспра и прганизпваоем
редпвних масуерљласпва (билп да су у пиуаоу дпмаћи умеуници и сурушоаци љпји раде и живе
у инпсурансуву или да су у пиуаоу суранци) пбезбеђује се непрељиднп псавремеоаваое и
суална уппредивпсу садржаја љуриљулума са пдгпварајућим сураним виспљпщљплсљим
усуанпвама.
Фаљулуеу пбезбеђује сууденуима ушещће у пцеоиваоу и псигураоу љвалиуеуа
суудијсљих прпграма.
Суаууупм Фаљулуеуа предвиђенп је да «при расправљаоу, пднпснп пдлушиваоу п
пиуаоима љпја се пднпсе на псигураое љвалиуеуа насуаве, рефпрму суудијсљих прпграма,
анализу ефиљаснпсуи суудираоа и ууврђиваое брпја ЕСПБ бпдпва, дисциплинсљу пдгпвпрнпсу
сууденауа, у раду Већа ушесувује 20% предсуавниља сууденауа, љпје бира Сууденусљи парламену
Фаљулуеуа».
Таљпђе, Суаууупм Фаљулуеуа предвиђенп је да «при расправљаоу, пднпснп пдлушиваоу
п пиуаоима љпја се пднпсе на псигураое љвалиуеуа насуаве, анализу ефиљаснпсуи суудираоа и
ууврђиваое брпја ЕСПБ бпдпва у раду Већа пдсеља Фаљулуеуа ушесувује 20% предсуавниља
сууденауа».
Брпј сууденауа љпји успещнп заврщи заппшеуи суудијсљи прпграм, прпценау пдусуајаоа,
љап и брпј сууденауа љпји у упљу аљадемсље гпдине псувари 60 и маое ЕСПБ бпдпва, редпвнп се
прауи у сврху анализе ппуерећеоа сууденауа и успещнпсуи савладаваоа суудијсљих прпграма.
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б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 4. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Фаљулуеу има љвалиуеуне суудијсље прпграме, шији су
циљеви усљлађени са исхпдима ушеоа +++
2. Кпнуинуиранп је псавремеоиваое суудијсљих
прпграма +++
3. Дпсуупнпсу инфпрмација п суудијсљим прпграмима и
исхпдима ушеоа +++
4. Сисуем пцеоиваоа је заснпван на мереоу исхпда
ушеоа +++

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. Неусаглащенп ЕСПБ ппуерећеое са аљуивнпсуима
ушеоа ппуребним за дпсуизаое пшељиваних исхпда
ушеоа у смислу превелиљих пшељиваоа пд прпсешних
сууденауа +++

O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Пбезбеђиваое љвалиуеуа у сљладу са Сурауегијпм
развпја пбразпваоа у Републици Србији дп 2020.
гпдине +++

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Шесуе измене Заљпна п виспљпм пбразпваоу +++
2. Непреппзнаваое шеувпрпгпдищоег бешелпра на
уржищуу рада +++
3. Нејасна сурауегија друщува п будућнпсуи виспљпг
пбразпваоа у Републици Србији +++
4. Нејасна сурауегија друщува п финансираоу виспљпг
пбразпваоа +++
Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи

в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа Суандарда 4.:
У вище наврауа Фаљулуеу је уљазивап на прпблем неусљлађенпсуи сурушних назива
диплпмираних сууденауа са оихпвим суварним љвалифиљацијама. И ппред ппдрщље Завпда за
унапређеое пбразпваоа и васпиуаоа и иницијауиве да се измени Правилниљ п лисуи сурушних,
аљадемсљих и наушних назива (Сл. гласниљ РС бр.30/07, 112/08, 72/09, 81/10,39/11,44/13) уп јпщ
увељ псуаје прпблем љпји уреба рещавауи.
Ппказатељи и прилпзи за стандард 4:
Табела 4.1. Лисуа свих суудијсљих прпграма љпји су аљредиупвани на виспљпщљплсљпј
усуанпви пд 2011. гпдине са уљупним брпјем уписаних сууденауа на свим гпдинама суудија у
уељућпј и преухпдне 2 щљплсље гпдине
* (брпј сууденауа пдпбрен аљредиуацијпм ппмнпжен са брпјем гпдина урајаоа суудијсљпг
прпграма)
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Р.
б.

Назив студијскпг прпграма и ппље

*Укупнп
акредитпван брпј
студената

Укупнп уписани брпј студената на свим гпдинама студија у
ппследое 3 гпдине
2010/11

2011/12

2012/13

ПAС - Пснпвне академске студије
1.
Кпмппзиција

16

26

23

24

Диригпваое

8

17

13

12

Сплп певаое

24

30

30

34

Клавир
Гудашљи инсуруменуи

80

114

109

114

5.

80

109

106

102

6.

Дувашљи инсуруменуи
32

56

61

62

7.

Харфа
4

9

10

7

8.

Пргуље
4

10

8

7

9.

Удараљље
4

4

4

5

10.

Гиуара
12

15

15

14

11.

Шембалп
4

4

3

2

12.

Музиљплпгија
40

46

45

49

13.

Еунпмузиљплпгија
40

40

48

50

14.

Музишља педагпгија
60

36

57

73

81

57

30

15.

Ппщуа музишља педагпгија
(пп суарпм насуавнпм плану и
прпграму)
Музишља уеприја
48

23

31

39

520

620

620

641

2.
3.
4.

Укупан брпј студената (ПAС)
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*Уљупнп
аљредиупван
брпј сууденауа

Назив суудијсљпг прпграма и ппље

Уљупнп уписани брпј сууденауа на свим гпдинама суудија у
ппследое 3 гпдине
2016/17

2017/18

2018/19

ПAС - Пснпвне аљадемсље суудије
1.
2.

КПМППЗИЦИЈА (ппље умеунпсу)
ИЗВПЂАШКЕ УМЕТНПСТИ (ппље умеунпсу)

16
336

18
360

17
343

15
352

3.

НАУКЕ П МУЗИШКПЈ УМЕТНПСТИ (ппље
друщувенп-хуманисуишље науље)

208

208

195

183

Уљупан брпј сууденауа (ПAС)

560

586

555

550

н.

Р.
б.

Назив суудијсљпг прпграма и ппље

Уљупнп уписани брпј сууденауа на све гпдине суудија у
ппследое 3 гпдине
2016/17
2017/18
2018/19

Уљупнп аљредиупван
брпј сууденауа

МAС - Масуер аљадемсље суудије
1.
2.
3.

КПМППЗИЦИЈА (ппље умеунпсу)
ИЗВПЂАШКЕ УМЕТНПСТИ (ппље
умеунпсу)
НАУКЕ П МУЗИШКПЈ УМЕТНПСТИ
(ппље друщувенп-хуманисуишље
науље)

4
91

4/0
79/54

3/0
70/47

4/1
57/38

52

26/41

45/22

34/49

Уљупан брпј сууденауа (МAС)

147

109/95

118/69

95/88

н.

Р.
б.

Назив суудијсљпг прпграма

Уљупнп уписани брпј сууденауа на све гпдине суудија у
ппследое 3 гпдине
2016/17
2017/18
2018/19

Уљупнп аљредиупван
брпј сууденауа

СAС - Специјалисуишље аљадемсље суудије
1.
2.

ИЗВПЂАШКЕ УМЕТНПСТИ (ппље
умеунпсу)
МУЗИШКА
ТЕПРИЈА
(ппље
друщувенп-хуманисуишље науље)

31

13/15

12/10

14/11

5

4/2

0/4

0/3

Уљупан брпј сууденауа (СAС)

36

17/17

12/14

14/14

н.

Р.
б.

Назив суудијсљпг прпграма и ппље

Уљупнп уписани брпј сууденауа на све гпдине суудија у
ппследое 3 гпдине
2016/17
2017/18
2018/19

Уљупнп аљредиупван
брпј сууденауа

ДС - Дпљупрсље суудије
1.
2.
3.

КПМППЗИЦИЈА (ппље умеунпсу)
ИЗВПЂАШКЕ УМЕТНПСТИ (ппље
умеунпсу)
НАУКЕ П МУЗИШКПЈ УМЕТНПСТИ
(ппље друщувенп-хуманисуишље
науље)

3
24

19
108/2

15
85

15
90/3

14

70

57

59

Уљупан брпј сууденауа (ДС)

41

197/2

157

164/3

н.
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Р.
б.

*Суепен
суудија

1.

Уљупнп уписани брпј сууденауа на све гпдине суудија у
ппследое 3 гпдине

Уљупнп
аљредиупван
брпј сууденауа

Брпј прпграма

2016/17

2017/18

2018/19

2

88

378

360

367

OAС(ппље УМ)
2.

OAС(ппље ДХ)

1

52

208

195

183

3.

MAС(ппље УМ)

2

95

137

120

100

4.

MAС(ппље ДХ)

1

52

67

67

83

5.

1

31

28

22

25

6.

СAС(ппље УМ)
СAС(ппље ДХ)

1

5

6

4

3

7.

ДС(ппље УМ)

2

27

129

100

108

1

14

70

57

59

ИAС

8.

ДС(ппље ДХ)

* раздвпјиуи нивпе суудија пп ппљима (нпр. ПАС – ДХ, ПАС – ТT, OAC - ИМТ)
Табела 4.2. Брпј и прпценау диплпмираних сууденауа (у пднпсу на брпј уписаних) у
преухпдне 3 щљплсље гпдине у пљвиру аљредиупваних суудијсљих прпграма. Пви ппдаци се
израшунавају уаљп щуп се уљупан брпј сууденауа љпји су диплпмирали у щљплсљпј гпдини (дп 30.
09.) ппдели брпјем сууденауа уписаних у прву гпдину суудија исуе щљплсље гпдине. Ппдауље
ппљазауи ппсебнп за сваљи нивп суудија.
*Суепен
суудија
OСС
ССС
МСС
OAС(ппље
УМ)
OAС(ппље
ДХ)
MAС(ппље
УМ)
MAС(ппље
ДХ)
ИAС
СAС(ппље
УМ)
СAС(ппље
ДХ)
ДС(ппље
УМ)
ДС(ппље
ДХ)
Уљупнп

2015/16

2016/17

2017/18

уписани

диплпм.

%

уписани

диплпм.

%

уписани

диплпм.

%

86

65

0,75

90

69

0.76

85

66

0,77

47

24

0,51

40

45

1.12

44

41

0,93

80

60

0,75

83

80

0,96

73

74

1,01

41

44

1,07

26

39

1,5

45

19

0,42

23

13

0,56

13

12

0,92

12

8

0,66

1

2

2

4

1

0,25

0

3

26

20

0,76

21

20

0,95

15

11

0,73

12

3

0,25

12

4

0,33

9

5

0,55

316

231

6,65

289

270

6,79

283

227

5,07

* раздвпјиуи суепене суудија пп ппљима (нпр. ПАС – ДХ, ПАС – ТТ, OAC - ИМТ)
Табела 4.3. Прпсешнп урајаое суудија у преухпдне 3 щљплсље гпдине. Пвај ппдауаљ се дпбија
уаљп щуп се за сууденуе љпји су диплпмирали дп љраја щљплсље гпдине (дп 30.09.) израшуна
прпсешнп урајаое суудираоа. Ппдауље ппљазауи ппсебнп за сваљи нивп суудија.
*Нивп
суудија

2015/16
Брпј
диплпми-

2016/17
Прпсешнп
урајаое

Брпј
диплпми-

2017/18
Прпсешнп
урајаое

Брпј
диплпми-

Прпсешнп
урајаое суудија
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раних
OСС
ССС
МСС
OAС(ппље
УМ)
OAС(ппље
ДХ)
MAС(ппље
УМ)
MAС(ппље
ДХ)
ИAС
СAС(ппље
УМ)
СAС(ппље
ДХ)
ДС(ппље
УМ)
ДС(ппље
ДХ)
Уљупнп

суудија

раних

суудија

раних

65

4,2

69

4,29

66

4,38

24

5,2

45

4,88

41

4,83

60

1,68

80

1,76

74

1,53

44

1,78

39

2,18

19

1,71

13

1,69

12

1,82

8

2,13

2

2,5

1

3

3

2

20

5,8

20

6,1

11

6,09

3

7

4

7,25

5

8,20

231

29,85

270

31,28

227

30,87

* раздвпјиуи нивпе суудија пп ппљима (нпр. ПАС – ДХ, ПАС – ТТ, OAC -

Увереоа п аљредиуацији усуанпве, љап и ппјединашних суудијсљих прпграма јавнп
су дпсуупна на инуернеу сураници Фаљулуеуа http://www.fmu.bg.ac.rs/vazna_dokumenta.php
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СТАНДАРД 5: КВАЛИТЕТ НАСТАВНПГ ПРПЦЕСА
а) Ппис суаоа, анализа и прпцена Суандарда 5.:
Виспљ прпфесипнални мпрал и сурушнпсу насуавниља и сарадниља, љап и пдгпвпрнпсу
сууденауа пплазне су пснпве насуавнпг прпцеса на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи. Насуавници и
сарадници упљпм извпђеоа предаваоа и вежби ппсуупају прпфесипналнп ппщуујући дпнеуе
планпве рада пп предмеуима и имају љпрељуан пднпс према сууденуима.
Гпдищои љалендар насуаве и испиуних рпљпва редпвнп се усваја ппшеуљпм парнпг
семесура за наредну аљадемсљу гпдину. Кпмисија за израду расппреда и испиуа на Фаљулуеуу,
именпвана пд суране Насуавнп-умеунишљп-наушнпг Већа Фаљулуеуа израђује План и расппред
насуаве и испиуа, љпји су усљлађени са заљпнсљим нпрмама, ппуребама и мпгућнпсуима
сууденауа и ппуребама суудијсљих прпграма и са пбјељуивним пљплнпсуима распплпживпг
прпсупра, а дпсуупни су свим заинуереспваним лицима на инуернеу сураници Фаљулуеуа и на
пгласним уаблама на Фаљулуеуу. Расппред насуаве пбјављује се пре ппшеуља семесура, а
расппред испиуа пре ппшеуља аљадемсље гпдине. Све планиране аљуивнпсуи (насуаве и испиуа)
се дпследнп спрпвпде.
На сваљпм предмеуу, пре ппшеуља семесура, сууденуима је дпсуупан план рада љпји
уљљушује:
- пснпвне ппдауље п предмеуу: назив, гпдина, брпј ЕСП бпдпва, услпви;
- циљеве предмеуа;
- садржај и суруљууру предмеуа;
- план и расппред извпђеоа насуаве (предаваоа и вежбе);
- нашин пцеоиваоа на испиуу;
- учбениље, пднпснп пбавезну и дппунсљу лиуераууру;
- ппдауље п насуавницима и сарадницима на предмеуу.
Насуавни, умеунишљи, наушни и исураживашљи рад псуварују насуавници и сарадници на
Фаљулуеуу. У делу насуавнпг прпцеса мпгу ушесувпвауи исуаљнууи умеуници и исураживаши.
Насуавна зваоа на Фаљулуеуу су: дпцену, ванредни прпфеспр и редпвни прпфеспр.
Друга зваоа насуавниља на Фаљулуеуу су: насуавниљ сурушнпг предмеуа и насуавниљ суранпг
језиља.
Ппслпви насуавниља у припреми и извпђеоу насуаве јесу:
- рад на изради и псавремеоаваоу насуавних планпва и прпграма суудија љпје се
псуварују на Фаљулуеуу и Универзиуеуу;
- праћеое и примена нпвина у пбласуи насуавних меупда;
- извпђеое предаваоа и вежби на пснпвним, масуер, специјалисуишљим и дпљупрсљим
аљадемсљим суудијама;
- припрема и извпђеое предаваоа и вежби, љап и других пблиља насуаве;
- припрема и пбављаое испиуа;
- љпнсулуације са сууденуима;
- пбављаое псуалих пблиља насуаве љпји су ууврђени прпгрампм насуавнпг предмеуа и
Суаууупм Фаљулуеуа;
- прганизпваое ппјединашнпг и заједнишљпг наушнпг, пднпснп умеунишљпг рада са
сууденуима;
- менупрсувп у изради заврщнпг рада;
- менупрсљи рад са сууденуима специјалисуишљих, пднпснп дпљупрсљих суудија;
- ушещће у раду љпмисије за пдпбраваое, пцену или пдпбрану дпљупрсље дисеруације;
- псувариваое насуаве на суудијама за инпвацију знаоа, љап и на суудијама за
псувариваое прпграма сурушнпг усаврщаваоа;
- инпвације у насуави;
- сарадоа са сарадницима у упљу псувариваоа свих пблиља насуаве;
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-

ушещће у раду Кауедре, Насуавнп-умеунишљп-наушнпг већа, Избпрнпг већа и других
сурушних пргана и љпмисија Фаљулуеуа и Универзиуеуа.

Сараднишља зваоа на Фаљулуеуу су: асисуену, умеунишљи сарадниљ, вищи умеунишљи
сарадниљ и сампсуални умеунишљи сарадниљ.
Ппслпви умеунишљих сарадниља у припреми и извпђеоу насуаве јесу:
- ушещће у извпђеоу предаваоа и вежби на пснпвним, масуер, специјалисуишљим и
дпљупрсљим аљадемсљим суудијама;
- рад на изради и псавремеоиваоу насуавних планпва и прпграма суудија љпје се
псуварују на Фаљулуеуу и универзиуеуу;
- праћеое и примена нпвина у пбласуи насуавних меупда;
- припрема за извпђеое предаваоа и вежби, љап и других пблиља насуаве;
- припрема и ушещће на испиуима;
- љпнсулуације са сууденуима;
- пбављаое псуалих пблиља насуаве љпји су ууврђени прпгрампм насуавнпг предмеуа и
Суаууупм Фаљулуеуа;
- ушещће у раду Кауедре, Насуавнп-умеунишљп-наушнпг већа, Избпрнпг већа и других
сурушних пргана и љпмисија Фаљулуеуа и Универзиуеуа.
Ппслпви сарадниља у припреми и извпђеоу насуаве јесу:
- припрема и извпђеое пблиља насуаве на пснпвним, масуер, специјалисуишљим и
дпљупрсљим аљадемсљим суудијама, псим предаваоа и испиуа;
- псувариваое пблиља насуаве на суудијама за инпвацију знаоа, љап и на суудијама за
псувариваое прпграма сурушнпг пбразпваоа и усаврщаваоа;
- суалнп сурушнп и наушнп усаврщаваое;
- ушесувпваое у раду Кауедре и других сурушних пргана и љпмисија Фаљулуеуа и
Универзиуеуа.
Насуавни прпцес на Фаљулуеуу највећим делпм се пдвија у пблиљу индивидуалне
насуава (щуп, инаше, резулуира знауним прпблемима у пбласуи ппуерећеоа насуавниља) шиме
је, нужнп, у највећпј мери пбезбеђена и инуераљуивнпсу. Када су у пиуаоу групна насуава и
вежбе, с пбзирпм на уп да су групе углавнпм мале (сууденауа у насуави за умеунишље суудијсље
прпграме пд 2 дп 20 сууденауа, а за наушне суудијсље прпграме дп 25 сууденауа) и уу је
пбезбеђена инуераљуивнпсу насуаве, уе уаљп пна ппдсуише сууденуе на размищљаое и
суимулище оихпву љреауивнпсу, сампсуалнпсу у раду и примену суешених знаоа. Ппщуп је
бављеое музиљпм у највећпј мпгућпј мери праљуишна аљуивнпсу, уљљушиваое примера у
насуаву је апсплуунп неппхднп, уе уаљп присуунп у свим видпвима, сегменуима и нивпима
насуаве. Када је у пиуаоу рад у већим групама, инуераљуиљција са насуавниљпм се псуварује
дисљусипним и хеурисуишљим меупдама, и љпмуниљација између сууденауа је ппдржана радпм
у малим групама на ппсебним задацима.
Пбјељуивне пљплнпсуи п љпјима се впдилп рашуна и љпје ууишу на пбезбеђиваое,
пдржаваое и унапређиваое љвалиуеуа насуавнпг прпцеса су „щиреое“ Фаљулуеуа (псниваое
нпвих масуер прпграма љрпз прпјељау ДЕМУСИС и Жан Мпне) и ппљриваое и праћеое насуаве
на сва ури нивпа суудија. Ппсебна брига је неппхпдна у пбласуи избпрних предмеуа.
Факултет у пљвиру гпдищоег извещуаја п раду наглащава и уиме ппдсуише суицаое музишљих
(суваралашљих и извпђашљих), пднпснп наушних љпмпеуенција насуавниља неппхпдних за
унапређеое насуавнпг прпцеса у виспљпщљплсљпј усуанпви, љап и суицаое сурушних
љпмпеуенција (Извещуаји у Прилпгу). Аљуивнп суицаое љпмпеуенције пдвија се љрпз ушещће
насуавниља у низу
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прпјељауа љпје фаљулуеу прганизује, спрпвпди или у љпјима ушесувује: прпјељуи Минисуарсува
прпсвеуе, науље и уехнплпщљпг развпја Републиље Србије; ушещће у прпграму Еразмус+
предсуавља деп инсуиууципналне сурауегије мпдернизације и инуернаципнализације; прпјељуи
Минисуарсува љулууре и инфпрмисаоа (прпјељуа у пбласуи савременпг суваралащува;
мпбилнпсуи умеуниља и прпфесипналаца у пбласуи љулууре и умеунпсуи); ушещће насуавниља на
дпмаћим и међунарпдним наушним сљуппвима; прпјељуи Градсље управе града Бепграда Сељреуаријау за љулууру; прпјељау Жан Мпне; мпбилнпсу насуавниља у сарадои са другим
инсуиууцијама виспљпг музишљпг пбразпваоа; прпјељау пријављен љпд фпнда Креауивна Еврппа;
Еуфпнија прпјељау.
Примери студијских прпграма

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ ИЗВПЂАШКЕ УМЕТНПСТИ – МПДУЛИ ВИПЛИНА, ВИПЛА, ВИПЛПНШЕЛП,
КПНТРАБАС
На шеувпрпгпдищоем суудијсљпм прпграму Извпђашље умеунпсуи – мпдули Виплина,
Випла, Виплпншелп, Кпнурабас (ПАС) знашајна пажоа се ппсвећује не самп развпју умеунишљих
сппспбнпсуи и умеунишљпм сазреваоу, већ и псвајаоу других знаоа из пбласуи уеприје музиље,
друщувенп-хуманисуишљих дисциплина и сураних језиља.
На Фаљулуеуу музишље умеунпсуи, љап и на другим виспљим музишљим щљплама,
суудијсљи прпграм Гудашљих инсуруменауа пбухвауа: главни предмеу на љпме је насуава
индивидуална – Виплина/Випла/ Виплпншелп/Кпнурабас, извпђашље предмеуе, где се насуава
пдржава у маоим групама (Камерна музиља, Меупдиља насуаве гудашљих инсуруменауа,
Меупдиља насуаве Виплине/Випле/Виплпншела/Кпнурабаса, Прљесуарсље депнице), уепријсљпмузишље предмеуе (Исуприја музиље, Сплфеђп, Анализа музишљпг дела) и друщувенпхуманисуишље предмеуе (Психплпгија, Педагпгија, Спциплпгија, Исуприја умеунпсуи,
Примеоена есуеуиља и Сурани језиљ), где се насуава пдржава у маоим или већим групама, у
зависнпсуи пд прирпде предмеуа. Предмеуи се извпде љрпз 4 мпдула, суруљуурираних љрпз
семесуре. Прпграмсљи захуеви у мпдулима љпнципирани су уаљп да се љпнуинуиранп псуварује
напредаљ ља садржају нареднпг семесура. Насуава на предмеуима је индивидуална
(Виплина/Випла/ Виплпншелп/Кпнурабас), групна (Камерна музиља, Ансамбл љпнурабаса,
Меупдиља насуаве випине/випле/ виплпншела/ љпнуарбаса, Прљесуарсље депнице. Предмеуи на
суудијсљпм прпграму груписани су у: умеунишље, уепријсљп умеунишље и друщувенп
хуманисуишље. Ппсупји щесу ппзиција избпрних предмеуа љпји су уљупнп засуупљени са 12 ЕСПБ.
Уљупан брпј шаспва аљуивне насуаве на недељнпм нивпу је, у зависнпсуи пд гпдине суудија пд
20-22.
Мастер академске студије Извпђачке уметнпсти се сасупје 29 мпдула пд љпјих 4 су виплина,
випла, виплпншелп и љпнурабас. Суудијсљи прпграм Извпђашље умеунпсуи је суудијсљи прпграм
масуер аљадемсљих суудија, ураје једну гпдину (два семесура) и суруљууриран је у пбиму пд 60
ЕСПБ бпдпва.Уљупан брпј шаспва аљуивне насуаве на недељнпм нивпу , за гудашље мпдуле је 20
шаспва недељнп, пд упга 9 припада суудијсљпм исураживашљпм раду. Насуава на предмеуима
мпже биуи индивидуална (главни предмеу), групна (љамерна музиља, меупдиља насуаве
гудашљих инсуруменауа) и у маоим или већим групама у зависнпсуи пд прирпде предмеуа (сви
псуали предмеуи). Суудену пп заврщеуљу суудијсљпг прпграма Извпђашље умеунпсуи суише
љпмпеуенције за сампсуалну умеунишљу аљуивнпсу и ушещће у раду ансамбала, педагпщљи рад у
средоем музишљп-извпђашљпм пбразпваоу, рад у инсуиууцијама љулууре, љап и мпгућнпсу за
насуаваљ щљплпваоа на
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пдгпварајућим суудијсљим прпграмима на урећем суепену суудија - дпљупрсље
аљадемсље суудије, љап и на специјалисуишљим аљадемсљим суудијама.
Суудијсљи прпграм Извпђачке уметнпсти, дпктпрске студије сасупји се пд 17 мпдула пд
љпјих 4 припадају гудашљим инсуруменуима. Дпљупрсље суудије извпђашљих умеунпсуи
псмищљене су са циљем запљруживаоа пбразпвнпг прпцеса ппсупјећих суудијсљих прпграма на
пснпвним, масуер и специјалисуишљим суудијама са љпјима предсуављају усљлађену целину.
Суудије урају 3 гпдине, (щесу семесуара) и суруљууриране су у пбиму пд 180 ЕСПБ бпдпва. Брпј
шаспва аљуивне насуаве на недељнпм нивпу је 20, пд упга 13 на првпј гпдини, на другпј 12,
припада Суудијсљпм исураживашљпм раду, а псуалп предаваоима. Бпдпвна вреднпсу ппјединих
предмеуа љреће се у расппну пд 2-12 ЕСПБ бпдпва, а у сљладу са прирпдпм предмеуа
(временпм љпје је ппуребнп за оегпвп савладаваое) и ппуерећеоем сууденауа. Дпљупрсљим
суудијсљим прпгрампм Извпђашље умеунпсуи, предвиђена је израда умеунишљпг прпјељуа са 40
ЕСПБ бпдпва (заврщни деп дпљупрсљих суудија), љпји се сасупји пд јавне презенуације
пригиналнпг умеунишљпг дела, и писанпг дела љпји предсуавља резулуау умеунишљпг
исураживаоа неппсреднп везанпг за уему умеунишљпг прпјељуа. У сљладу са суандардима за
дпљупрсље суудије у ппљу умеунпсуи вище пд пплпвине ЕСПБ бпдпва се пднпси на дпљупсљи
умеунишљи прпјељау и предмеуе љпји су у вези са уемпм умеунишљпг прпјељуа. Предвиђенп је да
25% шаспва аљуивне насуаве шине предаваоа, а псуале шаспве аљуивне насуаве сашиоава
суудијсљи исураживашљи рад, љпји је највище у фунљцији усаврщаваоа и самппсувариваоа у
изабранпм ппдрушју умеунишљпг рада.
На Фаљулуеуу музишље умеунпсуи, Пдсељ за гудашље инсуруменуе је, међу
инсуруменуалним пдсецима, један пд највећих, љаљп пп брпју сууденауа уаљп и пп брпју
ангажпваних насуавниља и сарадниља. На Кауедри за гудашље инсуруменуе на насуави главнпг
предмеуа ради: 7 редпвних прпфеспра, 11 ванредних прпфеспра, 3 дпценуа, 2 асисуенуа и 10
умеунишљих сарадниља ( љлавирсљи сарадници)
Насуавнп пспбље ппседује љвалиуеуне, знашајне и брпјне референце љап и адељвауне
љвалифиљације за предмеуе љпје предају, щуп је све дпсуупнп јавнпсуи, љрпз Коигу насуавниља
(сају ФМУ).
Насуава главних предмеуа на свим нивпима суудија је индивидуална , прпграм и рад са
сваљим сууденупм је индивидуализпван, прилагпђен сппспбнпсуима и афиниуеуима сууденауа,
а са циљем рещаваоа недпсуауаља љап и даљег напредпваоа и усаврщаваоа. Сууденуи
ушесувују у упм раду не самп љап пасивни изврщипци, већ су ппдсуаљнууи да изнпсе свпја
размищљаоа, да ппљущавају да на пснпву суешених знаоа сампсуалнп рещавају прпблеме и да
исљазују маљсималнп свпју љреауивнпсу. Пд сууденауа се пшељује да у упљу гпдине, псим
пплагаоа испиуа јавнп насуупају.
На ппшеуљу сваље щљплсље гпдине Кауедра за гудашље инсуруменуе пбјављује расппред
планираних аљуивнпсуи. Сууденуи пплажу аудиције за љпнцеруе Кауедре за гудашље
инсуруменуе љпје једним делпм Кауедра прганизује сампсуалнп и уп у знашајним салама града
љап щуп су Велиља двпрана КНУ, Галерија КНУ, Сала САНУ, свешана сала м.щ „Суанљпвић“,
галерија Аругеу, иуд. а другим делпм у сарадои са надлежнпм службпм Фаљулуеуа музишље
умеунпсуи у салама љап щуп су Дешији љулуурни ценуар , Нарпдна библипуеља, љц „Шуљарица“,
љућа Ђуре Јаљщића и сл. Сууденуи су у велиљпм брпју заинуереспвани за ушещће у љпнцеруима
Кауедре, насуупају на љпнцеруима љласе, а мнпги пд оих држе и сампсуалне љпнцеруе.
Најбпљи сууденуи пдсеља за
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гудашље инсуруменуе ушесувују и на уаљмишеоима где псвајају виспље награде (Међунарпднп
уаљмишеое гудаша у Сремсљпј Миурпвици, Међунарпднп уаљмишеое гудаша у Нищу, „Давприн
Јенљп“, „Кпопвић“ иуд.). Псим на љпнцеруима и уаљмишеоима, сууденуи ушесувују и на масуер
љласпвима љпје Фаљулуеу прганизује, љап и на другим масуерљласпвима у земљи и инпсурансуву у пљиру свпјих
мауеријалних мпгућнпсуи. Кауедра за гудашље инсуруменуе већ гпдинама прганизује и фесуивал
„Баспманија“, на љпме ушесувују ушеници и сууденуи љпнурабаса из целе Србије, а дплазе и
ппзнауи умеуници из инпсурансува љпји псим масуер љласа пдрже и ресиуал у пљвиру
фесуивала. Све наведене аљуивнпсуи маљсималнп анимирају сууденуе, знашајнп дппринпсе
успещнпсуи насуавнпг прпцеса па изузеунп дпбар прпсељ пцена из главнпг предмеуа
предсуавља лпгишну ппследицу и дпљаз п виспљпм нивпу љвалиуеуа насуаве на главнпм
предмеуу.
Вепма дпбри резулуауи су псуварени и на умеунишљим извпђашљим аљуивнпсуима.
Симфпнијсљи прљесуар у највећем делу шине сууденуи Гудашљпг пдсеља, а псим љвалиуеуа
насуаве предмеуа Прљесуар, пвпм успеху је дппринеп виспљи прпфесипнализам и сурушнп
впђеое и планираое насуаве предмеуа Прљесуарсље депнице. Сууденуи редпвнп насуупају на
љпнцеруима Симфпнијсљпг прљесура фаљулуеуа ...... Кад су у пиуаоу предмеуи Меупдиља насуаве
гудашљих инсуруменауа и Меупдиља насуаве виплине/випле/виплпншела/љпнурабаса, уреба
исуаћи сарадоу са музишљим щљплама, нарпшиуп са М.Щ. “Славенсљи“ и М.Щ. “Суанљпвић“ где
сууденуи присусувују насуави и у праљси прпверавају суешенп знаое наведених предмеуа.
Примећенп је да је прпсељ пцена на друщувенп хуманисуишљим предмеуима слабији у
пднпсу на умеунишље и уепријсљп-умеунишље предмеуе, где је прпсељ пцена изузеунп виспљ.
Таљпђе је примећенп да је заинуереспванпсу сууденауа за уе предмеуе маоа и да сууденауи
смаурају да је градивп препбимнп и захуевнп. У преухпднпм перипду су љрпз праљсу примећени
нељи маои недпсуаци у насуавним прпграмима главних предмеуа и Меупдиље насуаве главнпг
предмеуа, у ппсуупљу је усвајаое измена уих прпграма.
СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ ЗА МУЗИКПЛПГИЈУ
Аљуивнпсу Кауедре за музиљплпгију пдвија се у вище праваца: пбразпвнпм, педагпщљпм
и наушнпм. Насуавници и сарадници љпјима је Кауедра за музиљплпгију мауишна љауедра, држе
предаваоа и вежбе сууденуима на Суудијсљпм прпграму за музиљплпгију, али и сууденуима
свих псуалих суудијсљих прпграма шији су љуриљулуми предвиђени и специфиљпвани планпм и
прпгрампм рада Фаљулуеуа музишље умеунпсуи у Бепграду. Пбразпвни и педагпщљи аспељу
аљуивнпсуи насуавниља и сарадниља Кауедре за музиљплпгију шине нераздвпјну целину и база су
сваљпг пблиља рада са сууденуима на свим нивпима суудија. Наушни сегмену рада Кауедре за
музиљплпгију ппдразумева дпдауни ангажман насуавниља и сарадниља Кауедре и у знаунпј
мери предсуавља пснпв оихпвпг педагпщљпг и пбразпвнпг делпваоа.
У прпуељлпм пеупгпдищоем перипду редпвна насуавна аљуивнпсу се непмеуанп пдвијала на
свим нивпима суудија.
Пснпвне аљадемсље суудије музиљплпгије
На Пснпвним аљадемсљим суудијама (ПАС) музиљплпгије ппсупји уљупнп 51 пбавезна и
15 избпрних предмеуа, љпји су равнпмернп расппређени пп гпдинама суудија. Суудијсљим
прпгрампм је предвиђенп да сууденуи на првпј гпдини ппхађају 16 пбавезних и 2 избпрна
љурса; на другпј гпдини ппхађају 13 пбавезних и 2 избпрна предмеуа; на урећпј гпдини сууденуи
ппхађају 9 пбавезних и 4 избпрна предмеуа, дпљ на шеуврупј гпдини суудија ппсупји 13
пбавезних и 7 избпрних предмеуа.
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Ппред упга щуп у пљвиру Пснпвних аљадемсљих суудија музиљплпгије прауе љурсеве из
разлишиуих пбласуи (Сплфеђп, Хармпнија са хармпнсљпм анализпм, Музишљи пблици,
Кпнурапунљу, Пснпве прљесурације, Музишљи инсуруменуи, Анализа музишљих суилпва,
Уппредни љлавир, Свираое паруиуура, Еунпмузиљплпгија, Увпд у примеоену есуеуиљу са
уепријпм умеунпсуи, Примеоена есуеуиља и науље п умеунпсуима, Исуприја умеунпсуи,
Спциплпгија љулууре, Психплпгија, Педагпгија, Сурани језиљ), сууденуи музиљплпгије у упљу
шеуири гпдине, на сваљпј гпдини суудија савлађују садржаје из мнпгпбрпјних љурсева Ппщуе
исуприје музиље, Наципналне исуприје музиље, а израђују и пп један семинарсљи рад на сваљпј
гпдини суудија. Семинарсљи рад мпже да буде или из пбласуи Ппщуе исуприје музиље или из
пбласуи Наципналне исуприје музиље. Сви главни предмеуи (нпр. Увпд у музиљплпгију, Ппщуа
исуприја музиље, Наципнална исуприја музиље, Семинар из исуприје музиље) нпсе пп 4 ЕСПБ.
Брпј ЕСПБ за избпрне љурсеве варира пд 2 дп 4. Суруљуура суудијсљпг прпграма пбезбеђује пљп
15% аљадемсљп-ппщуепбразпвних, 20% уепријсљп-меупдплпщљих, 35% наушнп-, пднпснп
умеунишљп-сурушних и пљп 30% сурушнп-аплиљауивних предмеуа. Избпрни предмеуи засуупљени
су са најмаое 20% ЕСПБ. Сви предмеуи су једнпсемесурални, при шему један бпд према ЕСПБ
сисуему пдгпвара аљуивнпсуи сууденуа пд приближнп уридесеу (30) шаспва.
У ппсупјећем љуриљулуму је дефинисан ппис сваљпг предмеуа љпји садржи назив, уип
предмеуа, гпдину и семесуар суудија, брпј ЕСПБ, име насуавниља, циљ љурса са пшељиваним
исхпдима, знаоима и љпмпеуенцијама, предуслпве за ппхађаое предмеуа, садржај предмеуа,
преппрушену лиуераууру, меупде извпђеоа насуаве, нашин прпвере знаоа и пцеоиваоа и
друге ппдауље. Насуава на главнпм предмеуу је групна, али се уежи индивидуализпванпм
присуупу сваљпм сууденуу.
Масуер аљадемсље суудије музиљплпгије
У пљвиру једнпгпдищоих Масуер аљадемсљих суудија (МАС) на суудијсљпм прпграму
Науље п музишљпј умеунпсуи - мпдул музиљплпгија, предмеуи су груписани у наушнп-сурушне,
уепријсљп-меупдплпщље и сурушнп-аплиљауивне. Суудијсљим прпгрампм је предвиђенп псам (8)
пбавезних предмеуа (Музиљплпгија, Меупдплпгија наушнпг рада, Меупдиља насуаве исуприје
музиље 1, Меупдиља насуаве исуприје музиље 2, Есуеуиља, ппеуиља и суилисуиља савремене
музиље, Теприја и праљса медија у музиљплпгији, Архивсљи рад, Заврщни рад) и 2 избпрна, љпје
сууденуи бирају пд уљупнп ппнуђених 4 избпрних предмеуа. У пљвиру МАС суудија, сууденуи
израђују заврщни-диплпмсљи/масуер рад, љпји уреба да предсуавља први пбимнији рад у упљу
оихпвпг щљплпваоа.
Ппред редпвних пбавезних и избпрних љурсева, сууденуима Масуер аљадемсљих суудија
на суудијсљпм прпграму Науље п музишљпј умеунпсуи - мпдул музиљплпгија се нуде и
инуензивни љурсеви у пљвиру ТЕМПУС прпјељуа, а ппупм и Жан Мпне прпјељата ЕРАЗМУС +,
Музичљи идентитети и еврппсља перспељтива: интердисциплинарни приступ (Musical
Identities and European Perspective: an Interdisciplinary Approach) и Музиља и уметнпст у
пблиљпваоу еврппсљпг љултурнпг идентитета (Music and Art in the Shaping of the European
Cultural Identity); пве љурсеве држали су исуаљнууи међунарпдни сурушоаци – др Лина
Навицљаиуе-Маруинели и др Рима Ппвилипниене са Лиувансље аљадемије за музиљу и уеауар из
Виљнуса (Лиуванија); др Ришард Тарасљин, прпфеспр емериуус Универзиуеуа Берљли у
Калифпрнији (САД); др Ниљ Зенгвил, прпфеспр на Кауедри за филпзпфију Универзиуеуа Хал
(Велиља Бриуанија); др Ђпрђпс Саљалијерпс, прпфеспр на Универзиуеуу Арисупуел у Сплуну.
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Дпљупрсље аљадемсље суудије музиљплпгије
Дпљупрсље аљадемсље суудије музиљплпгије (ДАС) прганизују се у урајаоу пд ури гпдине.
На дпљупрсљим суудијама ппсупји псам (8) пбавезних и псам (8) избпрних љурсевa. Заврщни
љпраљ у пљвиру пвих суудија ппдразумева израду и пдбрану дпљупрсље дисеруације из пбласуи
музиљплпгије, ппд менупрсувпм насуавниља са Кауедре за музиљплпгију.

Сууденуи
Сууденуи у велиљпм прпценуу испуоавају свпје предиспиуне и испиуне пбавезе. Оихпвп
ангажпваое сасупји се пд аљуивне насуаве (предаваоа, вежбе), сампсуалнпг рада, љплпљвијума,
испиуа, израде заврщних радпва. У сљладу са прпгрампм ппјединих предмеуа, предиспиуне
пбавезе мпгу да пбухвауају љплпљвијуме, слущне уесупве, уесупве знаоа, семинаре, есеје,
припремљенпсу за насуаву, аљуивнпсу на шасу, јавне насуупе. Сууденуи паруиципирају у свим
пблицима инуераљуивне насуаве, щуп знаши да су спремни да ушесувују у дисљусијама,
пплемиљама, прпцеоиваоу ууђих и свпјих радпва, саппщуавају свпја исљусува везана за суруљу,
суешена ван сампг Фаљулуеуа (ппједини сууденуи ангажпвани су у нељим пд медија – уелевизији,
радију – где у живпј инуераљцији са псуалим пспбљем размеоују и пбпгаћују свпја дпуадащоа
прпфесипнална исљусува). Успещнпсу сууденауа у савлађиваоу предмеуа љпнуинуиранп се
прауи упљпм насуаве.
Разлишиуе аљуивнпсуи сууденауа
Ппједини сууденуи Дпљупрсљих аљадемсљих суудија музиљплпгије ангажују се љап
сарадници у насуави. Пни имају задауаљ да дежурају на писаним испиуима и љплпљвијумима, да
припремају мауеријале за слущне уесупве, да ппмажу сууденуима ПАС прилиљпм израде
семинарсљих радпва, да ушесувују на Дану пувпрених врауа и пбављају разгпвпре са
ппуенцијалним љандидауима, да брину п уехнишљпј ппреми ушипница у љпјима се извпди
насуава иуд. Сууденуи ДАС врлп шесуп ушесувују на разлишиуим дпмаћим, регипналним и
међунарпдним наушним сљуппвима, љап и на музиљплпщљим урибинама љпје се прганизују у
пљвиру ФЕСТУМА (Фесуивала сууденауа Универзиуеуа умеунпсуи). Таљпђе, сууденуи ДАС
уљљушени су и љап сарадници при припреми бијеналнпг међунарпднпг сљупа Кауедре за
музиљплпгију. У пљвиру Прпјељуа Кауедре за музиљплпгију, пеупрп сууденауа ДАС има зваое
исураживаш-приправниљ и ангажпвани су љап сарадници у насуави.
Презенуације семинарсљих радпва сууденауа
Један пд видпва ангажмана сууденауа, јесу Гпдищое презенуације семинарсљих радпва
из Ппщуе исуприје музиље и Наципналне исуприје музиље. Пвим презенуацијама пбухваћени су
радпви сууденуи све шеуири гпдине Пснпвних аљадемсљих суудија музиљплпгије. У упљу щљплсље
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019. гпдине презенуације су пдржане у урећпј
недељи маја у Кабинеуу за музиљплпгију и у прпсупријама Ушиуељсљпг фаљулуеуа, љпје Фаљулуеу
љприсуи пп пснпву сљлппљенпг угпвпра. Најуспещније радпве са гпдищоих презенуација,
сууденуи, ппд менупрсувпм насуавниља Кауедре за музиљплпгију, уређују и припремају за
щуампу у збпрницима сууденусљих радпва и у шасппису Musicum Impressum.
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АКТИВНПСТИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА КАТЕДРЕ ЗА МУЗИКПЛПГИЈУ ФАКУЛТЕТА МУЗИШКЕ
УМЕТНПСТИ
Кауедра за музиљплпгију има вепма разгранауу насуавну, ваннасуавну и наушну
аљуивнпсу. Насуавници и сарадници Кауедре за музиљплпгију љпји предају сууденуима
Суудијсљпг прпграма за музиљплпгију, али и сууденуима свих псуалих суудијсљих прпграма
Фаљулуеуа музишље умеунпсуи у Бепграду, виспљп су љвалифиљпвани за ппсап љпји пбављају.
Наиме, сви насуавници имају дпљупрауе из свпје уже наушне пбласуи, пбјављују радпве –
суудије у шаспписима и збпрницима радпва, мпнпграфсље публиљације и слишнп – ппхађају
симппзијуме наципналнпг, регипналнпг, еврппсљпг и свеусљпг знашаја (у Бепграду, Негпуину,
Ппдгприци, Баопј Луци, Љубљани, Zagrebu, Сплуну, Ауини, Бешу, Грацу, Риму, Јащију
/Румунија/, Краљпву, Паризу, Лајпцигу, Лпндпну, Бирмингему, Лидсу, Edinburgu, Kenterberiju
/Велиља Бриуанија/, Лувену /Белгија/, Канзас Сиуију /Мизури, САД/, Лпнг Бишу /Калифпрнија,
САД/, Сан Марљпсу /Тељсас, САД/), Varšavi, Luki, Moskvi, Bukureštu, Pertu, Viljnusu. Сарадници у
насуавни уаљпђе пбјављују радпве, ушесувују на наушним сљуппвима у земљи и инпсурансуву (у
Бепграду, Ппдгприци, Баопј Луци, Јащију /Румунија/, Крфу, Фиренци, Краљпву), и врще
исураживаоа љпја су ппвезана са уемпм оихпве дпљупрсље дисеруације.
Насуавници на Кауедри за музиљплпгију су љпнуинуиранп аљуивни љап менупри радпва
на свим нивпима суудија Суудијсљпг прпграма за музиљплпгију, али и љап шланпви љпмисија за
прпцену предлпга уема диплпмсљих/масуер радпва и дпљупрсљих дисеруација, и уп не самп на
Суудијсљпм прпграму за музиљплпгију, већ и на другим суудијсљим прпграмима у пљвиру
Фаљулуеуа музишље умеунпсуи и Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду.
У пљвиру реализације исураживашљпг прпјељуа Кауедре за музиљплпгију Идентитети
српсље музиље у светсљпм љултурнпм љпнтељсту љпјим руљпвпди др Ивана Перљпвић, а
ппдржава Минисуарсувп прпсвеуе, науље и уехнплпщљпг развпја Републиље Србије, у упљу је
финализација рада на два љплељуивна прпјељуа:



припрема за пбјављиваое љапиуалнпг дела Истприја српсље музиље (History of Serbian
Music) на енглесљпм језиљу;
припремаое прилпга за Лељсиљпн музичљих институција, љпји се реализује у сарадои
са Мауицпм српсљпм из Нпвпг Сада.

Пбе пве публиљације имају немерљив знашај у едуљацији сууденауа Суудијсљпг прпграма
за музиљплпгију (сви нивпи суудија).

У прпуељлпм пеупгпдищоем перипду псуварена је инуензивна интернаципнална
научна активнпст и љрпз ангажмане у пквиру међунарпдних прпјеката:


Cantus / Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb, Lik sjene. Dekodiranja kompozitorske šifre
Petra Bergama, Hrvatska, 2015.



International Project on Musical Signification (IPMS), Финсља



The Freedom of Sound. John Cage behind the Iron Curtain, Ludwig Museum – Museum of
Contemporary Art, Будимпещуа, Мађарсља
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Studies in musical semiotics, Making Sense of Music, Presses universitaires de Louvain,
Belgija 2017.
Musical Identities and European Persective: An Interdisciplinary Approach, Peter Lang GmbH,
Frankfurt am Mein, New York, Srbija, Nemačka, 2017.
Тhe Springer Humanities – Arts and Humanities in Progress: Of Essence and Context –
Between Music and Philosophy, Litvanija, Švajcarska, 2019.
ERASMUS + Jean Monnet Мodule Musical Identities and European Perspective: an
Interdisciplinary Approach (2014-2017). Прпјељау је бип усмерен на аљадемсље суудије на
ппдрушју љулууре, ппсебнп у пбласуима музиље и музиљплпгије, љпје се пбишнп не
ппвезују са еврппсљим суудијама. Прпјељау Жан Мпне мпдул Музичљи идентитети и
еврппсља перспељтива: интердисциплинарни приступ бип је ппсвећен еврппсљим
инуеграципним прпцесима на ппдрушју љулууре и музиље, љаљп би се пва уема
приближила циљнпј групи, љпју су шинили сууденуи масуер и дпљупрсљих суудија
музиљплпгије и извпђашљих умеунпсуи на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи у Бепграду. Тим
за реализацију прпјељуа шинилп је псам прпфеспра, музиљплпга са Кауедре за
музиљплпгију ФМУ: др Мирјана Веселинпвић-Хпфман, редпвни прпфеспр (аљадемсљи
љппрдинаупр прпјељуа), др Тијана Ппппвић Млађенпвић, редпвни прпфеспр, др Весна
Миљић, редпвни прпфеспр, др Споа Маринљпвић, редпвни прпфеспр, др Ивана
Перљпвић, редпвни прпфеспр, др Марија Масниљпса, ванредни прпфеспр, др Драгана
Јеремић-Мплнар, редпвни прпфеспр и др Драгана Супјанпвић-Нпвишић, редпвни
прпфеспр. Псувариваое пвпг прпјељуа ппдразумевлп је низ аљуивнпсуи:
1) држаое насуаве сууденуима масуер и дпљупрсљих суудија музиљплпгије и извпђашљих
суудијсљих прпграма; важнп је наппменууи да су љуриљулуми ппјединих пбавезних
предмеуа на МАС и ДАС прилагпђени су циљевима Жан Мпне, Еразмус + прпјељауа,
пбухвауајући, даљле, увпђеое уема еврппсљих инуеграција у насуавне планпве фаљулуеуа
умеунпсуи. У пљвиру пвпг прпјељуа, љурсеве су впдили следећи предаваши: др Мирјана
Веселинпвић-Хпфман, др Споа Маринљпвић, др Весна Миљић, др Ивана Перљпвић, др
Тијана Ппппвић Млађенпвић, др Марија Масниљпса, др Драгана Супјанпвић-Нпвишић и
др Драгана Јеремић-Мплнар;
2) исураживаоа - исураживашљи рад ушесниља прпјељуа пбухвауип је приљупљаое нпвих
релевануних инфпрмација везаних за уеме оихпвих љурсева, љап и припрему за ушещће
на љпнференцији Musical identities and European Perspective: an Interdisciplinary Approach
и пдвијап се у вище еврппсљих земаља;
3) пдржаваое сууденусљих пљруглих суплпва - Пљругли суплпви сууденауа масуер и
дпљупрсљих суудија пбухваули су излагаоа семинарсљих радпва и дисљусију п
разлишиуим пиуаоима везаним за музишље иденуиуеуе у еврппсљпј перспељуиви, са
циљем да се иденуифиљују најпрпвпљауивније уеме љпје припадају пвпј насуавнпј и
исураживашљпј пбласуи. Пдржана су ури пљругла супла (2015, 2016 и 2017. гпдине), на
љпјима је презенупван 21 рад. Радпви су публиљпвани у следећим збпрницима: Марија
Масниљпса (уред.), Музиљплпшље студије – Збпрници радпва студената музиљплпгије,
6. Музичљи идентитети и еврппсља перпељтива: Интердисциплинарни приступ, 1,
Бепград, Фаљулуеу музишље умеунпсуи, 2015; Марија Масниљпса (уред.), Музиљплпшље
студије – Збпрници радпва студената музиљплпгије, 7. Музичљи идентитети и
еврппсља перпељтива: Интердисциплинарни приступ, 2, Бепград, Фаљулуеу музишље
умеунпсуи, 2017.
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4) пдржаваое љпнференције - међунарпдна љпнференција Музичљи идентитети и
еврппсља перспељтива: интердисциплинарни приступ (ФМУ, 12. 10. 2017.) била је
ппсвећена је уеми инуерљулуурнпг дијалпга између еврппсље и српсље музишље љулууре и
исуприје. У раду љпнференције, ппре ушесниља прпјељуа, узели су ушещће и наушници из
Иуалије, Лиуваније, Есупније, Ппљсље, Слпвеније, Аусурије и Ппруугалије.
5) пбјављиваое релевануних публиљација - међунарпдна љпнференција Музичљи
идентитети и еврппсља перспељтива: интердисциплинарни приступ резулуирала је
љплељуивнпм мпнпграфијпм Musical identities and European Perspective: an
Interdisciplinary Approach (2017), љпја је ппвећена дијалпгу српсље и еврппсље музишље
исуприје. Мпнпграфија предсуавља ппдухвау пресуижне издавашље љуће у пбласуи
хуманисуишљих науља Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wisserschaften
(Франљфуру на Мајни, Немашља). Уредници љплељуивне мпнпграфије су др Ивана
Перљпвић и др Франљп Фабри *Franco Fabbri+.
6) прганизпваое предаваоа гпсуујућих прпфеспра - др Рима Ппвилипниене *Rima
Povilioniene+, и прпфеспр на Лиувансљпј аљадемији за музиљу и ппзприщуе (Виљнус,
Лиуванија) *Lithuanian Academy of Music and Theatre /Vilnius, Lithuania/+, једна пд
ушесница љпнференције пп ппзиву, пдржала је предаваое ппд наслпвпм Музиља и
математиља. Mиленијумсљи дијалпзи *Musica Mathematica: Millenium Dialogues+, на
Фаљулуеуу музишље умеунпсуи, 11. 10. 2016. гпдине. Др Лина Навицљаиуе-Маруинели
[Lina Navickaite-Martinelli+, прпфеспр на Лиувансљпј аљадемији за музиљу и ппзприщуе
(Виљнус, Лиуванија) *Lithuanian Academy of Music and Theatre /Vilnius, Lithuania/+, уаљпђе
једна пд пд ушесница љпнференције пп ппзиву, пдржала је предаваое ппд наслпвпм
Начини сагледаваоа и анализираоа уметнпсти музичљпг извпђеоа [Modes of
Perceiving and Analyzing the Art of Musical Performance+, на Фаљулуеуу музишље
умеунпсуи, 11. 10. 2016. гпдине.


ERASMUS + Jean Monnet Мodule Music and Art in the Shaping of the European Cultural
Identity (2017-2020). Пслаоајући се на ппзиуивнп исљусувп у реализацији Жан Мпне
прпјељуа Музичљи идентитети и еврппсља перспељтива: интердисциплинарни
приступ (2014–2017), пвај мпдул насуавља са псувариваоем пснпвне идеје љпја се
пднпси на развпј еврппсљих суудија на ппљу музиље и умеунпсуи и усмерен је на музиљу
и умеунпсу љап шинипце љпји аљуивнп пблиљују еврппсљи љулуурни иденуиуеу. Жан Мпне
мпдул Mузиља и уметнпст у пблиљпваоу еврппсљпг љултрунпг идентитета
ппдразумева вище насуавних аљуивнпсуи – нпве предмеуе у пљвиру ппсупјећих
суудијсљих прпграма, љап и реализацију леуое щљпле за сууденуе умеунпсуи, али и за
сууденуе љпји дплазе из других пбласуи (нпр. архиуељуура, мауемауиља, исуприја,
медицина и др.). Имплеменуација прпјељуа уљљушује увпђеое пригиналних сурауегија у
насуаву и примену нпвих уехнплпгија у бављеоу регипналним фенпменима у пбласуи
музиље и умеунпсуи, љап и слпженим иденуиуеуима еврппсље љулууре. У циљу јашаоа
инуеграуивних фунљција Универзиуеуа, прпјељуни уим сашиоен је пд прпфеспра са ури
(пд шеуири) фаљулуеуа Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду: др Марија Масниљпса
(аљадемсљи љппрдинаупр прпјељуа), др Ивана Перљпвић, др Тијана Ппппвић
Млађенпвић, др Споа Маринљпвић, др Весна Миљић, др Драгана Супјанпвић-Нпвишић,
др Драгана Јеремић-Мплнар, др Ана Суефанпвић, др Биљана Лељпвић (Фаљулуеу
музишље умеунпсуи, Кауедра за музиљплпгију); др Невена Даљпвић (Фаљулуеу драмсљих
умеунпсуи) и др Ниљпла Щуица (Фаљулуеу лиљпвних умеунпсуи). У 2017/2018. и
2018/2019. гпдини прпјељуна реализација се пдвијала љрпз следеће аљуивнпсуи:
1) пдржаваое насуаве - насуавна аљуивнпсу је пбухвауила седам љурсева намеоених
сууденуима масуер и дпљупрсљих суудија музиљплпгије, љап и сууденуима дпљупрсљих суудија
извпђашљих умеунпсуи упљпм првпг семесура. Куриљулуми ппјединих пбавезних
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предмеуа на МАС и ДАС прилагпђени су циљевима Жан Мпне, Еразмус + прпјељауа,
пбухвауајући, даљле, увпђеое уема еврппсљих инуеграција у насуавне планпве
фаљулуеуа умеунпсуи. Курсеве је реализпвап прпјељуни уим сашиоен пд девеу
музиљплпга, прпфеспра на Кауедри за музиљплпгију ФМУ - др Марија Масниљпса, др
Драгана Јеремић-Мплнар, др Споа Маринљпвић, др Весна Миљић, др Биљана Лељпвић,
др Ивана Перљпвић, др Драгана Супјанпвић-Нпвишић, др Тијана Ппппвић Млађенпвић,
др Ана Суефанпвић.
2) суудијсља пуупваоа – реализпвале су ури ушеснице прпјељуа - др Ивана Перљпвић
(Сплун, Ценурална библипуеља Арисупуелпвпг универзиуеуа, 11-15. нпвембар 2018), др
Тијана Ппппвић Млађенпвић (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini у Луљи, Иуалија,
15-21. нпвембар 2018) и др Драгана Супјанпвић-Нпвишић (Фпндација „Паул Захер“ (Paul
Sacher Stiftung) у Базелу (Щвајцарсља), пд 10. јануара дп 5. фебруара 2019) – са циљем
да пбпгауе насуаву љпју држе у пљвиру свпјих љурсева.
3) пдржаваое сууденусљпг пљруглпг супла - Семинарсљи радпви насуали љап исхпд
насуавне аљуивнпсуи у аљадемсљпј 2017/2018. гпдини излпжени су на сууденусљпм
пљруглпм суплу 11. јула 2018. гпдине и припремљени су за елељурпнсљп публиљпваое.
Пвај збпрниљ сууденусљих радпва ппсуаће дпсуупан љап елељурпнсљп издаое са ИСБН
брпјем упљпм аљадемсље 2019/2020. гпдине.
4) рад Леуое щљпле - Леуоа щљпла „Јединсувп у разнпврснпсуи: лпљалнп наспрам
глпбалнпг“ пдржана je у перипду пд 2. дп 6. јула 2018. и пд 1. дп 5. јула 2019. гпдине на
Фаљулуеуу музишље умеунпсуи у Бепграду. Псмищљена љап фаљулуауивни деп Жан Мпне
мпдула, Леуоа щљпла је у пбе гпдине пбухвауила пеу мини љурсева, љпје су реализпвали
прпфеспри са ури (пд шеуири) фаљулуеуа, љпји улазе у сасуав Универзиуеуа умеунпсуи (др
Марија Масниљпса, др Ивана Перљпвић, др Тијана Ппппвић Млађенпвић, др Невена
Даљпвић, др Ниљпла Щуица). За ппхађаое Леуое щљпле пплазници су дпбили
серуифиљауе усаглащене са Еврппсљим суандардпм сууденусље мпбилнпсуи и правилима
Еразмус+ фпндације.


BE-OPEN Project, Erasmus + Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science –
др Тијана Ппппвић Млађенпвић је уљљушена пд суране Рељупрауа Универзиуеуа
умеунпсуи у Бепграду у пвај прпјељау.



DEMUSIS, 2018-2021 – Кауедра за музиљплпгију ушесувује у псмищљаваоу нпвпг масуер
инуерљауедарсљпг суудијсљпг прпграма у пљвиру DEMUSIS прпјељуа и припремаоу
силабуса предмеуа (Дигиталне метпде истраживаоа музиље и ппдатаља везаних за
музиљу и Метпде трансмедијалнпг приппведаоа за музичаре) у љпмпеуенцији Кауедре
за музиљплпгију.

Заппслени на Кауедри за музиљплпгију имају вепма разгранау прпфесипналнпдрущувени ангажман, љпји, између псуалпг, пбухвауа ушещће у управним прганима Фаљулуеуа и
Универзиуеуа умеунпсуи, сурушним љпмисијама, шлансувп у уреднищувима сурушних шаспписа,
љап и ушещће у прпграмсљим пдбприма међунарпдних љпнференција и впдећих музишљих и
љулуурних инсуиууција у Србији. Редпвнп пдржавају јавна предаваоа и предаваоа пп ппзиву у
разлишиуим инсуиууцијама у земљи и инпсурансуву, ушесувују на пљруглим суплпвима,
прпмпцијама љоига, уе псмищљавају умеунишље дпгађаjе ппвпдпм пбележаваоа знашајних
гпдищоица.

31

НАУШНЕ КПНФЕРЕНЦИЈЕ
Бијеналне научне кпнференције Катедре за музикплпгију
Кауедра за музиљплпгију бијеналнп прганизује међунарпдни наушни сљуп љпји
предсуавља један пд најзнашајнијих наушних дпгађаја у Србији, али и целпм регипну. На пвпм
сљупу свпје радпве предсуављају дпмаћи и инпсурани наушници из пбласуи музиљплпгије и
других српдних наушних дисциплина (еунпмузиљплпгија, уеприја музиље, уеприја и есуеуиља
умеунпсуи, суудије љулууре, спциплпгија иуд). У пљвиру симппзијума прганизују се и љпнцеруи
на љпјима се предсуављају дела савремених српсљих љпмппзиупра, али и псувареоа еврппсљих
и америшљих ауупра. Кап прппрауни прпграми сљупа приређују се и презенуације нпвих
музиљплпщљих публиљација.
1. Кауедра за музиљплпгију била је 12. дп 15. пљупбра 2016. гпдине прганизаупр и
дпмаћин Тринаесупг међунарпднпг сљупа ппд називпм Transpositions: Music / Image. Пленарна
предаваоа на љпнференцији пдржали су др Филип Таг (Faculté de musique, Université de
Montréal; University of Huddersfield, University of Salford), љпји је гпвприп п вербалнп-визуелним
аспцијацијама и слиљама љап ппсредницима у разумеваоу музишљпг знашеоа, и др Албреху
Риумилер (Institut für Theaterwissenschaft, Seminar für Musikwissenschaft, Freie Universität, Berlin)
шије се излагаое пднпсилп на нашине пренпщеое љпнцепуа ппљреуа, уашније леуеоа/леуа, у
музиљу и на филм.
У пљвиру прауећег прпграма љпнференције, ушесници и гпсуи били у прилици да
присусувују аудип-визуелнпј инсуалацији „Паралелне љвинуе“ Предрага Репанића, љпмппзиупра
и прпфеспра впљалнпг љпнурапунљуа на Кауедри за музишљу уеприју.
Прпграмсљи пдбпра сљупа шине шланпви из инпсурансува: др Анупнип Балдасаре
(Щвајцарсља), др Зиглинд Брун (САД), др Марсел Кпбасен (Хпландија), др Албреху Риумилер
(Немашља) и др Филип Таг (Велиља Бриуанија). У сасуав Прпграмсљпг пдбпра, ппред пеу
инпсураних шланпва, ущлп је и щесу насуавниља Кауедре за музиљплпгију - др Мирјана
Веселинпвић-Хпфман, др Весна Миљић, др Ивана Перљпвић, др Тијана Ппппвић Млађенпвић,
др Драгана Супјанпвић-Нпвишић, др Марија Масниљпса; Прганизаципни пдбпр су шинили
исљљушивп шланпви Кауедре за музиљплпгију - Суефан Цвеуљпвић, др Биљана Лељпвић, Марина
Марљпвић, др Марија Масниљпса, др Весна Миљић, Ивана Миладинпвић Прица, Радпщ
Миурпвић, др Ивана Перљпвић, Ивана Пеуљпвић, др Тијана Ппппвић Млађенпвић.
2. Пд 24. дп 27. пљупбра 2018. гпдине Кауедра за музиљплпгију била је дпмаћин
шеурнаесуе међунарпдне љпнференције љпјпм је пбележен јубилеј – 70 гпдина Кауедре за
музиљплпгију, а на љпјпј су ушесувпвали наушници из Србије, Слпвеније, Иуалије, Турсље,
Лиуваније, Леупније, Шещље, Аусурије, Немашље, Францусље, Ппљсље, Ппруугала, Бразила,
Велиље Бриуаније, Хпландије, Финсље Ирсље, САД, Кине. Ценурална уема пвпга сљупа била је
Contextuality of Musicology – What, How, Why and Because. Пленарна предаваоа пдржали су
впдећи свеусљи сурушоаци у пвпј пбласуи: прпф. др Тпмас Бицвајсер (Немашља), прпф. др
Мирјана Веселинпвић-Хпфман (Србија), прпф. емериуус др Ришард Тарасљин (САД), прпф. др
Жан-Марљ Щувел (Францусља).
У пљвиру свешанпг пувараоа пвпг наушнпг сљупа, гпсуима су била предсуављена
реценуна издаоа Кауедре за музиљплпгију – љплељуивна мпнпграфија са преухпднпг наушнпг
сљупа љпји је прганизпвала Кауедра за музиљплпгију Music/Image: transpositions, transformations,
translations, мпнпграфија љпјпм је пблежен 70. рпђендан уваженпг прпф. др Мирјане
Веселинпвић- Хпфман Challenges of Contemporary Musicology. Essays in Honor of Prof. Dr. Mirjana
Veselinovid-Hofman, елељурпнсљп издаое масуер радпва сууденауа музиљплпгије
Wunderkammer/Soba čudesa и Their Masters' Voice и International Journal for Music New Sound No.
52.
32

Ппследоег дана сљупа, сууденуи дпљупрсљих суудија музиљплпгије ФМУ су предсуавили
резулуауе свпјих музиљплпщљих исураживаоа наушнпм аудиупријуму из земље и инпсурансува.
Пд десеу шланпва Прпграмсљпг пдбпра, щесу је билп из сасуава Кауедре за музиљплпгију
– др Весна Миљић, др Марија Масниљпса, др Ивана Перљпвић, др Тијана Ппппвић Млађенпвић,
др Ана Суефанпвић, др Драгана Супјанпвић-Нпвишић, дпљ су сви шланпви Прганизаципнпг
пдбпра били насуавници и сарадници Кауедре за музиљплпгију ФМУ у Бепграду - Суефан
Цвеуљпвић, Марина Марљпвић, др Марија Масниљпса, др Весна Миљић, др Ивана Миладинпвић
Прица, др Радпщ Миурпвић, др Ивана Перљпвић, др Ивана Пеуљпвић Лпзп, др Тијана Ппппвић
Млађенпвић, др Ана Суефанпвић, др Драгана Супјанпвић-Нпвишић. пружајући сууденуима
прилиљу да пред щирпљим.
Међунарпдна кпнференција у пквиру Жан Мпне прпјекта, ЕРАЗМУС +
1. Међунарпдна љпнференција Musical Identities and European Perspective: An
Interdisciplinary
Approach
(Музички
идентитети
и
еврппска
перспектива:
интердисциплинарни приступ), пдржана је 12. 10. 2017. гпдине на Фаљулуеуу музишље
умеунпсуи, а била је ппсвећена је уеми инуерљулуурнпг дијалпга између еврппсље и српсље
музишље љулууре и исуприје. У раду љпнференције, ппред ушесниља прпјељуа - др Мирјана
Веселинпвић-Хпфман, редпвни прпфеспр (аљадемсљи љппрдинаупр прпјељуа), др Тијана
Ппппвић Млађенпвић, редпвни прпфеспр, др Весна Миљић, редпвни прпфеспр, др Споа
Маринљпвић, редпвни прпфеспр, др Ивана Перљпвић, редпвни прпфеспр, др Марија
Масниљпса, ванредни прпфеспр, др Драгана Јеремић-Мплнар, редпвни прпфеспр и др Драгана
Супјанпвић-Нпвишић, редпвни прпфеспр, узели су ушещће и наушници из Иуалије, Лиуваније,
Есупније, Ппљсље, Слпвеније, Аусурије и Ппруугалије. Међунарпдна љпнференција Музички
идентитети и еврппска перспектива: интердисциплинарни приступ резулуирала је
љплељуивнпм мпнпграфијпм Musical identities and European Perspective: an Interdisciplinary
Approach (2017), љпја је ппвећена дијалпгу српсље и еврппсље музишље исуприје. Мпнпграфија
предсуавља ппдухвау пресуижне издавашље љуће у пбласуи хуманисуишљих науља Peter Lang
GmbH Internationaler Verlag der Wisserschaften (Франљфуру на Мајни, Немашља). Уредници
љплељуивне мпнпграфије су др Ивана Перљпвић и др Франљп Фабри (Franco Fabbri).
Наципнални скуп са међунарпдним учешћем
1. Пд 23. дп 24. нпвембра 2019. гпдине пдржан је наципнални наушни сљуп са
међунарпдним ушещћем Матероа мелпдија Мпмчила Настасијевића: интердисциплинарне
рефлексије.
Кауедра за музиљплпгију је угпсуила ушесниље из разлишиуих дисциплина: музиљплпгије,
еунпмузиљплпгије, музишље уеприје, слависуиље, уеприје љоижевнпсуи, филпзпфије, есуеуиље,
исуприје умеунпсуи, психплпгије, уеплпгије, лингвисуиље. У пљвиру ппменуупг сљупа, Кауедра за
музиљплигију је имала шасу да угпсуи уваженпг прпф. др Рпберуа Хпдела са Инсуиуууа за
слависуиљу Универзиуеуа у Хамбургу љпји је пдржап увпднп предаваое ппд називпм Улпга
музиље у Насуасијевићевпм песнищуву у еврппсљпм љпнуељсуу.
У пљвиру сљупа пувпрена је излпжба Шеуири мауероа љруга ппсвећена раду браће Насуасијевић
на ФМУ у Бепграду, пдржан је љпнцеру у Галерији Задужбине Илије М. Кпларца са делима
Свеупмира Насуасијевића и премијернп изведеним делпм љпје је специјалнп за пву прилиљу
љпмппнпванп на суихпве Мпмшила Насуасијевића, уаљпђе и насууп сууденауа еунпмузиљплпгије
ФМУ љпји су извпдили нарпдне песме према записима Свеупмира
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Насуасијевића, љап и драмсљп предсуављаое пдређених песама Мпмшила
Насуасијевића, уе насуупи ђаља пснпвне щљпле и гимназије из Гпроег Миланпвца. Други дан
сљупа се пдвијап у Музеју руднишљп-уаљпвсљпг љраја у Гпроем Миланпвцу.

ЩТАМПАНА ИЗДАОА – КОИГЕ
Кауедра за музиљплпгију редпвнп публиљује разлишиуа музиљплпщља издаоа. Издавашља
делаунпсу Кауедре за музиљплпгију Фаљулуеуа музишље умеунпсуи у Бепграду пдвија се на
нељплиљп планпва:
 мпнпграфије,
 љплељуивне мпнпграфије,
 збпрници радпва са међунарпдних љпнференција и симппзијума и
 збпрници сууденусљих радпва.
ПРИЛПГ – фпупљппије наслпвних сураница и садржаја свих публиљација љпје је Кауедра за
музиљплпгију пбјавила пд 2015. дп нпвембра 2019. гпдине.
1. У пљвиру издавашље делаунпсуи Фаљулуеуа музишље умеунпсуи, пднпснп Кауедре за
музиљплпгију, у перипду пд 2015. дп 2019. гпдине пбјављене су следеће мпнпграфије:





Tijana Popovid Mladjenovid, Muzičko pismo. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 2015.
Рпљсанда Пејпвић, Критике, есеји и коиге. Први бепградски музичари – диплпмци
ппсле 1945. гпдине, Бепград: Фаљулуеу музишље умеунпсуи, 2016.
Ana Stefanovid, Temporality and Narativity in Music Drama, Belgrade: Faculty of Music, 2017.
Biljana Lekovid, Sound art/Zvukovna umetnost: muzikološka perspektiva – teorije. Beograd:
Fakultet muzičke umetnosti, 2019.

2. У перипду пд 2015. дп 2019. гпдине пбјављене су следеће кплективне мпнпграфије:


80 гпдина Фаљултета музичље уметнпсти, Ивана Перљпвић и сарадници. Бепград:
Фаљулуеу музишље умеунпсуи, 2017.

3. Кауедра за музиљплпгију бијеналнп пбјављује збпрнике радпва са међунарпднпг скупа љпји
Кауедра прганизује сваље друге гпдине у Бепграду. Гпдине 2016. пбјављен је збпрниљ радпва са
симппзијума пдржанпг 2014. гпдине, дпљ је 2018. гпдине пбјављен збпрниљ радпва са
симппзијума пдржанпг 2016. Псим упга пбјављен је збпрниљ радпва са наушнпг сљупа Musical
Identities and European Persective: An Interdisciplinary Approach у пљвиру Жан Мпне прпјељуа,
ЕРАЗМУС +, љап и збпрниљ радпва у шасу прпф. Мирјане Веселинпвић-Хпфман Challenges in
Contemporary Musicology: Essays in Honor of Prof. Dr. Mirjana Veselinovid-Hofman. У прилпгу се
налазе наслпвне суранице збпрниља радпва пбјављених пд 2015. дп 2019. гпдине.


Music: Transitions / Continuities (Musicological Studies: Monographs), Mirjana VeselinovidHofman, Vesna Mikid, Tijana Popovid Mladjenovid, Ivana Perkovid (eds.). Belgrade: Faculty of
Music, University of Arts in Belgrade, 2016.
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Musical Identities and European Persective: An Interdisciplinary Approach, Peter Lang GmbH,
Frankfurt am Mein, New York, 2017.
Music/Image: transpositions, translations, transformations… (Musicological Studies:
Monographs), Mirjana Veselinovid-Hofman, Vesna Mikid, Tijana Popovid Mladjenovid, Ivana
Perkovid (eds.). Belgrade: Department of Musicology, Faculty of Music, University of Arts in
Belgrade, 2018.
Challenges in Contemporary Musicology: Essays in Honor of Prof. Dr. Mirjana VeselinovidHofman / Izazovi savremene muzikologije. Eseji u čast prof. dr Mirjane Veselinovid-Hofman,
Sonja Marinkovid, Vesna Mikid, Ivana Perkovid, Tijana Popovid Mladjenovid, Ana Stefanovid,
Dragana Stojanovid-Novičid (eds). Belgrade: Faculty of Music, 2018.

4. Кауедра за музиљплпгију ппсебну пажоу пбраћа на пбјављиваое студентских радпва.
Најбпљи семинарсљи радпви сууденауа ПАС Музиљплпгије се пбјављују у збпрницима
сууденусљих радпва и у шасппису сууденауа Фаљулуеуа музишље умеунпсуи Musicum Impressum.
Таљпђе, насуављена је и праљса пбјављиваоа најбпљих масуер радпва пдбраоених на Кауедри
за музиљплпгију, љап и радпва сууденауа масуер и дпљупрсљих суудија презенупваних у пљвиру
шеуири пгругла супла (2015, 2016, 2017, 2018) при Жан Мпне мпдулима - Музичљи идентитети
и еврппсља перспељтива: интердисциплинарни приступ (Musical Identities and European
Perspective: an Interdisciplinary Approach) и Mузиља и уметнпст у пблиљпваоу еврппсљпг
љултрунпг идентитета (Music and Art in the Shaping of the European Cultural Identitiy):
• Милица Лазаревић, Један витгенштајнпвсљи приступ музичљпм делу, 2015.
 Музичљи идентитети и еврппсља перспељтива: интердисциплинарни приступ.
Збпрниљ сууденусљих радпва 1. 2016.
 Музичљи идентитети и еврппсља перспељтива 2: интердисциплинарни приступ.
Збпрниљ сууденусљих радпва, 2017.
Wunderkammer/Soba čudesa. Zbornik master radova studenata muzikologije:
• Предраг Кпвашевић. Интертељстуалнп „читаое“ елемената љпмедије дел арте у
„Дпн Ђпванију“ и „Музичљпј шали“ Вплфганга Амадеуса Мпцарта
• Стефан Савић. Жанрпвсљп-драматуршља прпблематиља у „Легенди п невидљивпм
граду Китежу“ Н. А. Римсљпг-Кпрсаљпва љап вид синтезе различитих традиција русље
ппере
• Марија Симпнпвић. Кабина са пгледалима: „слиље“ впде у љлавирсљпј музици Клпда
Дебисија између Башларпвпг пгледа п впди и снпвима и пгледаоа впде у лиљпвнпм
изразу XIX веља
• Милпщ Бралпвић. Елементи мпдернизма у гудачљим љвартетима Јпсипа Славенсљпг
• Неда Кплић. Храм једнпстанпвнпсти на темељима лавиринта – на примеру
изабраних инструменталних тинтинабули љпмппзиција Арва Перта

Their Masters' Voice. Zbornik master radova studenata muzikologije:
• Адриана Сабп. Међунарпдна трибина љпмппзитпра Мпгући ппглед на пплпжај
љпмппзитпрљи у пљвиру дпмаће музичље сцене
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• Бпјана Радпванпвић. Науља љап уметнпст – Интердисциплинарнпст у научним
радпвима Драгутина Гпстушљпг
• Мина Щуљпвић. Пднпс између дељпнструљције и музиље: инструментални театар
„Истар“ Ивана Брљљачића љап пример музичље дељпнструљтивистичље делатнпсти
• Милпщ Маринљпвић. Нпве љултурнп-фестивалсље перспељтиве у Хрватсљпј Србији
љап резултат друштвенп пплитичље трансфпрмације музичљпг фестивала у СФРЈ
(Пд Југпслпвенсље музичље трибине, прељп Трибине музичљпг стваралаштва
Југпславије, дп Глазбене трибине Ппатија/Међунарпдне глазбене трибине и
Међунарпдне трибине љпмппзитпра)
Шасппис сууденауа Фаљулуеуа музишље умеунпсуи Musicum Impressum је пбјавип два брпја у
елељурпнсљпм виду: први брпј у децембру 2017. гпдине, а други брпј у децембру 2018. гпдине.
Важнп је наппменууи да у уреднишљпм уиму шаспписа и у оегпвпј редаљцији ушесувују сууденуи
ПАС и МАС музиљплпгије (Тина Арсенијевић, Тиса Јуљић, Марија Кпсуић, Јелена Круљ, Милица
П. Марљпвић, Миа Мауљпвић, Ана Мијаилпвић, Споа Рисуић, Дуоа Савић) љпји су имали
прилиљу да у пљвиру редпвних гпдищоих презенуација семинарсљих радпва сууденауа
музиљплпгије у мају 2018. гпдине прпмпвище први брпј шаспписа.



шасппис Musicum impressum, 1. брпј, децембар 2017.
шасппис Musicum impressum, 2. брпј, децембар 2018.

Даље разгранишеое мпже се ушиниуи на бази језиља пвих публиљација. Наиме, Кауедра
насупји да у щуп већпј мери пбјављује и љоиге на енглесљпм језиљу. Пд девеу наведених
публиљација, пбјављених у перипду пд 2015. дп 2019. гпдине, оих пеу – два збпрниља са
међунарпдних сљуппва пдржаних у прганизацији саме Кауедре за музиљплпгију, један збпрниљ
са међунарпдне љпнференције у пљвиру Жан Мпне прпјељуа, једна љплељуивна мпнпграфија, љап
и једна ауупрсља мпнпграфија – щуампанп је на енглесљпм језиљу:







Ana Stefanovid, Temporality and Narativity in Music Drama, Belgrade: Faculty of Music, 2017.
Music: Transitions / Continuities (Musicological Studies: Monographs), Mirjana VeselinovidHofman, Vesna Mikid, Tijana Popovid Mladjenovid, Ivana Perkovid (eds.). Belgrade: Faculty of
Music, University of Arts in Belgrade, 2016.
Musical Identities and European Persective: An Interdisciplinary Approach, Peter Lang GmbH,
Frankfurt am Mein, New York, 2017.
Music/Image: transpositions, translations, transformations… (Musicological Studies:
Monographs), Mirjana Veselinovid-Hofman, Vesna Mikid, Tijana Popovid Mladjenovid, Ivana
Perkovid (eds.). Belgrade: Department of Musicology, Faculty of Music, University of Arts in
Belgrade, 2018.
Challenges in Contemporary Musicology: Essays in Honor of Prof. Dr. Mirjana VeselinovidHofman / Izazovi savremene muzikologije. Eseji u čast prof. dr Mirjane Veselinovid-Hofman,
Sonja Marinkovid, Vesna Mikid, Ivana Perkovid, Tijana Popovid Mladjenovid, Ana Stefanovid,
Dragana Stojanovid-Novičid (eds). Belgrade: Faculty of Music, 2018.
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ЩТАМПАНА ИЗДАОА – ШАСППИС
Кауедра за музиљплпгију је пд 2008. гпдине издаваш Нпвпг звуља: интернаципналнпг
часпписа за музиљу, љпји се пд 2009. щуампа исљљушивп на енглесљпм језиљу, љап New Sound:
International Magazine for Music. Пд 2015. гпдине пбјављени су брпјеви 45 (I/2015), 26 (II/2015),
47 (I/2016), 48 (II/2016), 49 (I/2017), 50 (II/2017), 51 (I/2018), 52 (II/2018), 53 (I/2019), дпљ је брпј
54 (II/2019) у припреми.
Кпнцеруна прпмпција јубиларнпг, 50. брпја Нпвпг звуља, љпјпм је уједнп пбележена и
25. гпдищоица пд псниваоа Шаспписа, пдржана је у велиљпј сали Сууденусљпг љулуурнпг
ценура, 16. априла 2018.
ГПСТПВАОА ШЛАНПВА КАТЕДРЕ ЗА МУЗИКПЛПГИЈУ И ПРЕДАВАОА ПП ППЗИВУ
У пљвиру ТЕМПУС прпјељуа, упљпм 2015. гпдине, др Тијана Ппппвић Млађенпвић и др
Весна Миљић су пдржале предаваоа пп ппзиву на Универзиуеуу у Љубљани.
На Лиувансљпј аљадемији за музиљу и уеауар из Виљнуса (Лиуванија), предаваоа пп
ппзиву су пдржале др Ивана Перљпвић и др Тијана Ппппвић Млађенпвић (авгусу/сепуембар,
2016); Сурушнп усаврщаваое на Лиувансљoj аљадемији за музиљу и уеауар из Виљнуса
(Лиуванија) у пљвиру Еразмус+ билауералне размене имале су Марина Марљпвић и др Ивана
Пеуљпвић Лпзп (авгусу/сепуембар, 2016).
Кап дпбиуниљ прпфеспрсљп-исураживашљпг грануа Фпндације Фулбрају, др Драгана
Супјанпвић-Нпвишић је бправила у САД пд јануара 2016. гпдине дп јануара 2017. гпдине. У упљу
наведенпг перипда је, љап гпсуујући прпфеспр на Бард Кплечу, предавала два љурса – Music of
the European Avant-Garde и Ear Training и врщила исураживаое у Трасуу Чпн Кејч. Др Драгана
Супјанпвић-Нпвишић је прељп Еразмус + размене прпфеспра - Erasmus+International
Credit Mobility Programme (Staff Mobilities for teaching/training) гпсупвала на Арисупуел
универзиуеуу у Сплуну у Гршљпј (5-9. нпвембар 2018), где је пдржала циљлус предаваоа п
савременпј музици.
Кап гпсуујући прпфеспр на The Jerusalem Academy of Music and Dance u Izraelu, а у
пљвиру билауерлане сарадое између Фаљулуеуа музишље умеунпсуи у Бепграду и Аљадемије за
музиљу и плес у Јерусалиму, др Тијана Ппппвић Млађенпвић је пдржала предаваое пп ппзиву у
маруу 2018. гпдине, ппд називпм The ‘Implicit Drama’ of Berio’s Sequenza VI for Viola Solo.
На урибини Нпви звучни прпстпри – нпва дела српсљих љпмппзитпра свпје радпве су
излагале: др Марија Масниљпса (мару, 2015) Суефан Цвеуљпвић (децембар, 2016), др Ана
Суефанпвић (мару, 2017), др Ивана Миладинпвић Прица (мај, 2017; пљупбар, 2017) др Ивана
Пеуљпвић Лпзп (нпвембар, 2017) др Весна Миљић (пљупбар, 2015; мару, 2018) др Биљана
Лељпвић (нпвембар, 2018) др Тијана Ппппвић Млађенпвић (мару, 2018 и април, 2019).
У пљвиру Rossi Festa 2018. гпдине, др Ана Суефанпвић је пдржала предаваое пп ппзиву
ппд називпм Синтеза западнпеврппсље и јеврејсље музичље / литерарне / религијсље
традиције: трансеппхални дијалпзи пва два љултурна пбрасца љрпз оихпве дисљурсе,
тељстпве и дела; на Rossi Festu 2019. гпдине, предаваоа пп ппзиву су пдржале др Ана
Суефанпвић (Давид и Јпнатан, библијсља ппера Марљ-Анупана Щарпенуијеа) и др Тијана
Ппппвић Млађенпвић (Concerto for Viola and Orchestra / Viola Tango Rock Concerto Беоамина
Јусуппва. Музиља има визију – слущајући друе и себе љпрз оу).
На прпмпцији љплељуивне мпнпграфије Банатсљи Фалстаф, љпмична ппера „Ппп Ћира
и Ппп Спира” Дејана Деспића (нпвембар, 2019) гпвприла је др Споа Маринљпвић, уредниљ
публиљације.
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ГПСТПВАОА СТРАНИХ ПРЕДАВАША
Лиувансљи музиљплпзи, др Лина Навицљаиуе-Маруинели и др Рима Ппвилипниене са
Лиувансље аљадемије за музиљу и уеауар из Виљнуса (Лиуванија), гпсупвали су на Фаљулуеуа
музишље умеунпсуи 11. пљупбра 2016. гпдине. Др Рима Ппвилипниене је пдржала предаваое
ппд називпм Musica Mathematica. Millenium Dialogues, а др Лина Навицљаиуе-Маруинели је
пдржала предаваое ппд називпм Modes of Perceiving and Analyzing the Art of Musical
Performance.
Впдећи свеусљи музиљплпг др Ришард Тарасљин, прпфеспр емериуус Универзиуеуа
Берљли у Калифпрнији (САД), гпсупвап је на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи у перипду пд 31.
пљупбра дп 2. нпвембра 2017. У среду 1. нпвембра, у 17 шаспва, др Ришард Тарасљин пдржап је
предаваое у Велиљпј сали ФМУ ппд називпм Which Way is Up?, љпје је билп пувпренп за све
заинуереспване. У шеувруаљ 2. нпвембра, пд 10 шаспва, сууденуи дпљупрсљих суудија на пдсељу
музиљплпгија имали су прилиље да дисљууују са др Ришардпм Тарасљинпм п аљууелним
музиљплпщљим уемама.
Др Ниљ Зенгвил, бриуансљи филпзпф, есуеуишар и уепреуишар умеунпсуи и музиље,
прпфеспр на Кауедри за филпзпфију Универзиуеуа Хал (Велиља Бриуанија) пдржап је два
предаваоа (Музиља, пплитиља, нација; Музиља и духпвнпст) на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи у
перипду пд 24. дп 27. априла 2017. гпдине). Таљпђе, др Ниљ Зенгвил пдржап је и низ
љпнсулуација са сууденуима пснпвних, масуер и дпљупрсљих суудија музиљплпгије ФМУ у
Бепграду.
Др Ђпрђпс Саљалијерпс, гршљи музиљплпг, прпфеспр на Универзиуеуу Арисупуел у
Сплуну, пдржап је серију предаваоа ппд називпм Perspectives of Music History and Creation in
the 20th century. Предаваоа у била пдржана на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи у перипду пд 6. дп
10. маја 2019. гпдине.
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 5. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Фаљулуеу има љпмпеуенуан и мпуивисан насуавни
љадар +++
2. Инфпрмације п насуавним планпвима, предмеуима и
расппреду насуаве јавнп су дпсуупне на сајуу и
пгласним уаблама на Фаљулуеуу +++
3. Сууденуи аљуивнп ушесувују у насуавнпм прпцесу +++
4. Насуавници и сарадници се љпнуинуиранп
усаврщавају у циљу имплеменуације савремених
меупда у насуавни прпцес +++
5. Насуавници и сарадници бирају адељвауне и мпдерне
меупде љаљп би сууденуима ефиљаснп и љвалиуеунп
пренели знаое +++
6. Насуава се сисуемаусљи прауи и прпцеоује љрпз
редпвнп анљеуираое сууденауа +++
7. Прганизпваое Дана пувпрених врауа сваље гпдине
пред упис нпвих сууденауа +++
O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Пбезбеђиваое љвалиуеуа у сљладу са Сурауегијпм
развпја пбразпваоа у Републици Србији дп 2020.
гпдине +++
2. Унапређеое насуавних прпграма+++
3. Рад на ппвезиваоу суудијсљих прпграма и насуавне
праљсе у музишљим щљплама

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. Недпвпљна мпуивисанпсу једнпг дела сууденауа +++
2. Све слабија припремљенпсу љандидауа за упис у
пднпсу на захуеве љпји их пшељују на Фаљулуеуу+++

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Недпсуауаљ финансијсљих средсуава +++

Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи
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в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа Суандарда 5.:
Фаљулуеу сарађује са средоим музишљим щљплама љаљп би пбезбедип щуп љвалиуеунију
припрему љандидауа љпји се уписују на суудијсље прпграме на Фаљулуеуу.
Дпдауна едуљација насуавниља у правцу унапређеоа и псавремеоиваоа меупда рада.

г) Ппљазауељи и прилпзи за Суандард 5. :
Прешищћен уељсу Суауууа Фаљулуеуа јавнп дпсуупан на инуернеу адреси:
http://www.fmu.bg.ac.rs/vazna_dokumenta.php
Извещуај п спрпведенпј анљеуи на Фаљулуеуу у аљадемсљпј 2017/18. гпдини
Извещуај п пбезбеђеоу и љпнурпли љвалиуеуа и спрпведенпј анљеуи на Фаљулуеуу у аљадемсљпј
2015/16. гпдини
Извещуај п спрпведенпј анљеуи на Фаљулуеуу у аљадемсљпј 2013/14. гпдини
Извещуај п раду Фаљулуеуа за 2018. гпдину
Извещуај п раду Фаљулуеуа за 2017. гпдину
Извещуај п раду Фаљулуеуа за 2016. гпдину
Извещуај п раду Фаљулуеуа за 2015. гпдину
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СТАНДАРД 6: КВАЛИТЕТ УМЕТНИШКПГ, НАУШНПИСТРАЖИВАШКПГ И СТРУШНПГ РАДА
а) Ппис суаоа, анализа и прпцена Суандарда 6.:
Умеунишљи, пднпснп наушни и пбразпвни рад делпви су јединсувене умеунишљп пбразпвне, пднпснп наушнп - пбразпвне делаунпсуи Фаљулуеуа музишље умеунпсуи.
Фаљулуеу пбавља умеунишљп-исураживашљи и наушнп-исураживашљи рад у циљу развпја
умеунпсуи и науље, унапређиваоа делаунпсуи виспљпг пбразпваоа, пднпснп унапређиваоа
љвалиуеуа насуаве, усаврщаваое умеунишљпг и наушнпг ппдмлауља, увпђеое сууденауа у
умеунишљи, пднпснп наушни рад, љап и сувараое мауеријалних услпва за рад и развпј
Фаљулуеуа.
Фаљулуеу, у сљладу са Наципналнпм сурауегијпм развпја пбразпваоа у Србији,
непрељиднп ради на ппдсуицаоу, пбезбеђеоу услпва, праћеоу, прпвери и псувариваоа
јединсува резулуауа умеунишљп-исураживашљпг, наушнписураживашљпг и сурушнпг рада и на
оихпвпм уљљушиваоу у насуавни прпцес. У пвпм циљу Фаљулуеу перманенунп псмищљава,
припрема и реализује умеунишље (љплељуивне и индивидуалне), наушнп-исураживашље, сурушне
и друге врсуе прпграма, љап и наципналне, регипналне и међунарпдне наушне прпјељуе.
Фаљулуеу ппдсуише свпје заппслене да се аљуивнп баве умеунишљим, исураживашљим, наушним и
прпфесипналним радпм и да щуп шещће пбјављују резулуауе свпга рада. Фаљулуеу анализира
суруљууру и ресурсе за псувариваое и прганизпваое базишних, развпјних и примеоених
исураживаоа, умеунишљпг и сурушнпг рада.
Умеунишљи, пднпснп наушни рад у циљу ппдизаоа љвалиуеуа насуаве и оенпг
псавремеоаваоа шини:
- лишнп усаврщаваое насуавниља и сарадниља;
- праћеое развпја умеунпсуи и науље у земљи и инпсурансуву;
- ушещће у реализацији умеунишљих и наушних прпјељауа;
- менупрсљи рад на припреми заврщних радпва сууденауа, дпљупрсљих умеунишљих
прпјељауа и дпљупрсљих дисеруација;
- руљпвпђеое умеунишљим и наушним радпм младих сарадниља;
- увпђеое сууденауа у умеунишљи и наушни рад;
- припрема извпђеоа умеунишљих псувареоа;
- писаое наушних и сурушних радпва, универзиуеусљих учбениља, наушних мпнпграфија и
суудија.
Квалиуеу умеунишљп-исураживашљпг и наушнп-исураживашљпг рада на Фаљулуеуу се
псуварује љрпз:
- пбезбеђиваое ппуребних услпва за умеунишљп-исураживашљи и наушнп-исураживашљи
рад;
- дпследну примену суандарда п највищим суандардима умеунишљих и наушних
исураживаоа;
- дпследну примену Кпдељса прпфесипналне еуиље у умеунишљп-исураживашљпм и
наушнп-исураживашљпм раду;
- инсисиуираое на ппвезанпсуи умеунишљп-исураживашљпг, наушнп-исураживашљпг,
сурушнпг и сурушнп-умеунишљпг рада;
- псмищљаваое и реализпваое умеунишљих, умеунишљп-исураживашљих и наушнписураживашљих дпмаћих и међунарпдних прпјељауа;
- анализа гпдищоих ппдауаља п умеунишљпј прпдуљцији и резулуауима умеунишљих и
наушних исураживаоа насуавниља и сарадниља у и ван пљвира Фаљулуеуа пднпснп
Универзиуеуа;
- анализу резулуауа издавашље делаунпсуи Фаљулуеуа;
- уљљушиваое резулуауа умеунишљп-исураживашљпг и наушнп-исураживашљпг рада
насуавниља и сарадниља у аљуивну педагпщљу праљсу и насуаву.
На Фаљулуеуу се врщи:
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-

редпвнп гпдищое праћеое резулуауа умеунишљпг, наушнпг умеунишљп-сурушнпг и
сурушнпг рада насуавниља и сарадниља и оихпвпј уљљушенпсуи у насуавни прпцес;
- планираое (садржинсљп) умеунишљп-исураживашљпг и наушнп-исураживашљпг рада на
гпдищоем нивпу;
- пбезбеђеое мауеријалнп-финансијсљих средсуава са циљем развијаоа исураживашљих
аљуивнпсуи и делаунпсуи.
- анализа дпмеуа и ппсуигнућа умеунишљих прпјељауа ппсебнп пних љпји су насуали љап
резулуау дпљупрсљих умеунишљих прпјељауа.
Шланпм 117. Суауууа Фаљулуеуа предвиђенп је да:
„Суварајући ппщуе и прганизаципне услпве за развијаое умеунишљп-наушнпг рада,
Фаљулуеу псуварује задауље:
- пбразпваоем љауедри пднпснп Пдељеоа љап пснпвних умеунишљп-наушнп-насуавних и
сурушних јединица;
- пбразпваоем ценуара љап прганизаципних јединица за пбављаое делаунпсуи
Фаљулуеуа и сурушних ппслпва;
- заједнишљим радпм насуавниља и сарадниља у пљвиру једне или вище љауедри пднпснп
Пдељеоа;
- индивидуалним радпм насуавниља, сарадниља и сууденауа;
- радпм умеунишљих ансамбала Фаљулуеуа: мещпвиупг хпра, симфпнијсљпг прљесура, чез
прљесура, љамернпг хпра, љамерне ппере, љамерних ансамбала и др.;
- реализацијпм умеунишљих прпјељауа Тпнсљпг суудија, леуоих и зимсљих аљадемсљих
радипница музиље, леуоег медијсљпг љампа Универзиуеуа умеунпсуи и других
умеунишљих група Фаљулуеуа;
- прганизпваоем наушнп-исураживашљпг и суудијсљпг рада пд инуереса за музиљплпгију,
еунпмузиљплпгију и еунпљпреплпгију, музишљу педагпгију и музишљу уеприју;
- прганизпваоем љпнцеруне делаунпсуи;
- прганизпваоем наушних сљуппва;
- радпм звушнпг архива и библипуеље;
- издаваоем паруиуура и нпсаша звуља;
- издаваоем сурушних и наушних радпва насуавниља, сарадниља и сууденауа;
- суараоем п мауеријалним средсувима ппуребним за умеунишљп-наушни рад;
- предузимаоем псуалих мера љпјим се ппбпљщавају ппщуи услпви за унапређеое
умеунишљп-наушне делаунпсуи Фаљулуеуа.“
Уметнички рад на Факултету
Умеунишљи рад ппдразумева суваралащувп, инуерпреуацију и умеунишљп исураживаое,
а псуварује се љрпз умеунишље прпјељуе. Фаљулуеу је прва умеунишља виспљпщљплсља инсуиууција
у нащпј средини, љпја свпјим вищедеценијсљим радпм и резулуауима данас, у нащпј земљи,
предсуавља исуинсљпг лидера из пбласуи музишљпг суваралащува, инуерпреуације и едуљације,
а ппжељнпг и инспирауивнпг умеунишљпг парунера брпјним угледним инсуиууцијама из целпг
свеуа. Идеја впдиља првих прпфеспра и псниваша Фаљулуеуа била је усмерена на сувараое
умеуниља и педагпга љпји ће свпјим љпнцеруним и насуавнишљим аљуивнпсуима не самп музишљи
пписмениуи уаленупване ппјединце, већ љреирауи специфишну умеунишљу свесу, љпја ће љап
уаљва ууицауи, прпмениуи и пплемениуи щиру друщувену заједницу. Пвај развпјни умеунишљи
прпцес, са исуим жарпм насуављају и данащое генерације прпфеспра. За нещуп вище пд ппла
веља ушиоен је пгрпман напредаљ - умеунишља музиља ппсуала је сасуавни деп љулуурнпг израза
наще средине, ренпмирани фесуивали умеунишље музиље у нащпј земљи већ прпслављају
вищедеценијсље јубилеје, симфпнијсљи прљесури, брпјни љамерни и впљалнп инсуруменуални
ансамлби, љап и гпупвп сваљпдневни сплисуишљи ресиуали, пљупљају свпјим љвалиуеуним и
занимљивим садржајима пгрпман деп пппулације. Универзалнпсу музишљпг језиља, љпја се на
Фаљулуеуу музишље умеунпсуи нарпшиуп негује резулуира умеунишљпм радпзналпщћу сууденауа
и младих извпђаша, љпнсуанунп ппдсуицаним да се ппуљпвани свесураним умеунишљим знаоем,
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слпбпднп упусуе у љреауивна музишља исураживаоа. Пваљве сазнајне прпцесе прпфеспри
Фаљулуеуа музишље умеунпсуи ппдсуишу пре свега запаженим лишним умеунишљим
ангажпваоима, али и дпследним праћеоем свеусљих инпвација из пбласуи инуерпреуације и
извпђашље педагпгије.
Умеунишљи рад на Фаљулуеуу ппдразумева љпнцеруне насуупе прпфеспра и сууденауа,
прганизацију и ушещће на дпмаћим и међунарпдним уаљмишеоима, ушещће прпфеспра и
сууденауа у раду инпсураних впљалнп-инсуруменуалних ансамбала и симфпнијсљих прљесуара,
умеунишљу сарадоу са другим угледним виспљпщљплсљим инсуиууцијама, љап и прганизпваое
мајсупрсљих љурсева и радипница исуаљнууим ппјединцима или ансамблима из целпг свеуа.
Каљп музиља пплемеоује дущу уаљп и музишари нащег Фаљулуеуа негују хуманпсу прганизацијпм
и ушещћем на дпнаупрсљим и хуманиуарним љпнцеруима. Мнпги шланпви љплељуива Фаљулуеуа
музишље умеунпсуи и данас су вепма аљуивни и ангажпвани извпђаши, ауупри или диригенуи,
шије инуернаципналне љаријере велишају аууприуеу и углед наще љуће, ппуврђујући уаљп већ
деценијама виспљ углед у међунарпднпј аљадемсљпј и умеунишљпј заједници.
Кпнцертна активнпст
Кпнцеруна аљуивнпсу у прганизацији Фаљулуеуа музишље умеунпсуи намеоена је
прпфесприма и сууденуима. Изузеунп је бпгауа и разнпврсна, пдвија се у најисуаљнууијим
љпнцеруним прпсуприма у Бепграду. Ппред љпнцерауа у респељуабилнпм прпсупру Велиље сале
и Галерије Кпларшеве Задужбине и Сљупщуине града Бепграда, насуавници, сарадници и
сууденуи редпвнп насуупају и у аураљуивнпм прпсупру Сууденусљпг љулуурнпг ценура, љап и у
гпупвп свим салама најзнашајнијих градсљих ценуара за љулууру: Шуљарица, Раљпвица,Сууденусљи
град, Палилула... Циљлус замищљен љап „Музишља среда“ у Дешијем љулуурнпм ценуру
Бепграда, захваљујући велиљпм инуереспваоу ушесниља и публиље, пдавнп је брпјем насуупа
превазищап првпбиуни наслпв. Таљпђе, „Јавни шас“ сууденауа пдвија се у Кући Ђуре Јаљщића,
дпљ су „Субпупм у 6“ љпнцеруи у Нарпднпј библипуеци Србије. „ФМУ свира чез“ у Усуанпви
љулууре Парпбрпд, али нису заппсуављени ни прпсупри сампг Фаљулуеуа: „Звушна мапа“ у
Велиљпј сали Фаљулуеуа, у Амфиуеауру испред Фаљулуеуа, љап и „Барпљне вешерина ФМУ“ у
Камернпј сали. Нащи сууденуи насуупају и у салама музишљих щљпла „Суанљпвић“, „Славенсљи“ и
„Мпљраоац“, дпљ сууденуи Суудијсљпг прпграма за Чез и пппуларну музиљу љпнцеруе приређују
у салама Дпма Пмладине или Кпларшеве Задужбине. Највећи ансамбли Фаљулуеуа, Мещпвиуи
Хпр и Симфпнијсљи прљесуар, урадиципналнп, шеуири пууа гпдищое, извпде врхунсља дела
впљалнп-инсуруменуалне и сплисуишље лиуераууре у Велиљпј сали Кпларца. Пљпсницу
најзнашајнијих дпмаћих музишљих фесуивала, љап щуп су Гиуар Ару, Фесуивал Харфе, Шелп фесу,
Фесуивал Шембала и Дани пргуља, шине бивщи и садащои прпфеспри и сууденуи Фаљулуеуа
музишље умеунпсуи. Сууденусљи ауупрсљи радпви редпвнп су предсуављени на фесуивалу КПМА,
љап и на Манифесуацији ФЕСТУМ. Кпнцеруни живпу, првенсувенп на пргуљама, пдвија се у шаљ
пеу бепградсљих љауплишљих црљава, и у излпжбенпм прпсупру Музеја науље и уехниље. Фаљулуеу
са радпщћу и пгрпмним ппщупваоем љпнцерунп пбележава знашајне јубилеје свпјих прпфеспра
(30, 40 гпдина уменуишљпг делпваоа), али ппмаже и умеунишљп суасаваое музишљпг ппдмлауља
Щљпле за Музишље уаленуе у Ћуприји.
Резиденцијални ансамбли Факултета – Симфпнијски пркестар, Мешпвити Хпр и Аакадемски
Хпр „Кплегијум музикум”
Резиденцијални ансамбли Фаљулуеуа су Симфпнијсљи прљесуар, Мещпвиуи хпр и
Аљадемсљи хпр „Кплегијум музиљум”. Пви ансамбли су превазищли у прпграмсљпм и
инуерпреуауивнпм смислу захуеве пбишних щљплсљих ансамбала љпји служе за сувараое пснпва
прљесуарсљпг свираоа и хпрсљпг певаоа љпд сууденауа. Садащои руљпвпдипци пвих ансамбала
(редпвни прпфеспр Бпјан Суђић – Симфпнијсљи прљесуар, редпвни прпфеспр мр Биљана
Радпванпвић Брљанпвић и дпцену др ум. Драгана В. Јпванпвић – Мещпвиуи хпр, дпцену др ум.
42

Драгана В. Јпванпвић – Кплегијум музиљум) бепградсљпј, српсљпј, па и инпсуранпј публици љрпз
јавне љпнцеруе предсуављају не самп рад пвих ансамбала, већ и целпљупну делаунпсу
Фаљулуеуа. Са упм идејпм и хпрпви и Прљесуар Фаљулуеуа знашајнп су прпщирили свпј
реперупар велиљим делима симфпнијсље и хпрсље лиуераууре, а у извпђеоима нељих
гиганусљих дела љап щуп су Берлипзпв Рељвијем, Малерпва Псма симфпнија или Вердијев
Рељвијем, сууденуима је дауа мпгућнпсу да прпбају и насуупају са прпфесипналним ансамблима
из Бепграда, шиме се сууденуи већ у пљвиру щљплпваоа уппзнају и са радпм у прпфесипналнпм
ансамблу.
Симфпнијсљи прљесуар ФМУ, ппред извпђеоа симфпнијсљих дела свих еппха, пружа
мпгућнпсу да сууденуи Фаљулуеуа насуупају са прљесурпм у извпђеоу нељпг љпнцеруанунпг, или
са хпрпм, впљалнп-инсуруменуалнпг дела, щуп предсуавља велиљп задпвпљсувп и за младе
сплисуе и за прљесуар и за публиљу. У прпуељлих уридесеуаљ гпдина прљесуар је имап знашајне
насуупе у Белгији, Францусљпј, Немашљпј, Гршљпј, Слпвенији, Бпсни и Херцегпвини и Иуалији.
Хпр „Кплегијум музиљум” је пд свпг псниваоа (1971), ппд дугпгпдищопм управпм
прпфеспра емериууса Даринље Мауић-Марпвић, а данас и дпценуа др ум. Драгане В.
Јпванпвић, псуварип низ успещних гпсупваоа на љпнцеруима, фесуивалима и уаљмишеоима у
земљи и инпсурансуву и у Бепград дпнеп мнпгпбрпјна признаоа и награде, пд љпјих уреба
ппменууи прве награде и злауне медаље у Арецу, Лангплену и Берлину љап и награду
бриуансљпг БиБиСи-ја. Уз прпфесипнални гудашљи прљесуар „Дущан Сљпвран”, хпр „Кплегијум
музиљум” је, верпваунп, ансамбл љпме су савремени дпмаћи љпмппзиупри ппсвеуили највећи
брпј љпмппзиција.
Мещпвиуи Хпр и Симфпнијсљи прљесуар, урадиципналнп, шеуири пууа гпдищое, извпде
врхунсља дела впљалнп-инсуруменуалне и сплисуишље лиуераууре у Велиљпј сали Кпларца.
Научни рад на Факултету
Фаљулуеу музишље умеунпсуи аљредиупван је за пбављаое наушнписураживашље
делаунпсуи у пбласуи хуманисуишљих науља – науље п умеунпсуи – Пдлукпм п акредитацији
Пдбпра за акредитацију научнп-истраживачких прганизација Министарства прпсвете, науке
и технплпшкпг развпја Републике Србије бр. 660-01-00002/3 пд 8. марта 2016. гпдине (бр. 01739/16 пд 23. маруа 2016. гпдине).
Наушни рад ппдразумева пснпвна, примеоена и развпјна исураживаоа, а псуварује се
љрпз наушне прпјељуе. Музиља је дисциплина љпја нуди мнпщувп изазпвних исураживашљих
аспељауа у пљвиру умеунпсуи и хуманисуишљих науља. На Фаљулуеуу музишље умеунпсуи уважава
се брпјнпсу и щирина наушнп-исураживашљих праваца и ппдсуише љвалиуеуне и пригиналне
наушне дппринпсе. Збпг свега упга, наушни рад у пбласуи музиље и инуердисциплинарних
исураживаоа сврсуава Фаљулуеу у једну пд впдећих у регипну, али и щире.
Наушни рад на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи има два знашајна аспељуа: упешауљив
индивидуални ангажман свих исураживаша и јаснп фпљусираое на специфишне пбласуи рада.
Један пд сурауещљих циљева Фаљулуеуа је ппдрщља исураживашљим напприма шланпва
љплељуива, љпја се псуварује и љрпз живу сарадоу са брпјним инсуиууцијама и исуаљнууим
ппјединцима из шиуавпг свеуа.
Мнпги шланпви Фаљулуеуа, аљуивни у пбласуи наушнпг рада, су међу впдећим
наушницима и сурушоацима у свпјим пбласуима. Оихпв наушни дппринпс и пригиналпсу
исураживаоа пгледају се у примени нпвих наушних и меупдплпщљих ппсуављи, а љап ппсебан
љвалиуеу уреба исуаћи исураживаое нпвих или слабије исуражених пбласуи у пљвиру наушних
дпљупрауа из пбласуи музиљплпгије, еунпмузиљплпгије, музишље уприје и музишље педагпгије.
Захваљујући наушним дпмеуима радпва свпјих насуавниља и сарадниља, Фаљулуеу музишље
умеунпсуи већ деценијама ппуврђује виспљ углед у међунарпднпј аљадемсљпј заједници.
Наушна делаунпсу пбухвауа инуензивну размену исљусуава на љпнференцијама и
симппзијумима, рад на шаспписима и брпјним наушним издаоима, реализацију наушних
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прпјељауа, сисуемаусљп пбјављиваое мпнпграфија и збпрниља, прганизацију наушних
предаваоа и радипница.
Фаљулуеу музишље умеунпсуи има дугу урадицију у прганизпваоу наушних сљуппва
(симппзијума, љпнференција, фпрума, радипница, пљруглих суплпва), љпји данас псуварују све
запаженије присусувп на свеусљпј наушнпј сцени. Ппред упга щуп пмпгућава сурушнпј (и щирпј)
јавнпсуи да дпбије увид у драгпцене исураживашље резулуауе шланпва Кауедре за музиљплпгију,
Кауедре за еунпмузиљплпгију, Кауедре за сплфеђп и музишљу педагпгију и Кауедре за музишљу
уеприју, Фаљулуеу музишље умеунпсуи љрпз реализацију међунарпдних наушних сљуппва
усппсуавља сарадоу са другим аљадемсљим и наушнписураживашљим инсуиууцијама у земљи и
инпсурансуву, уе исуаљнууим наушницима и умеуницима из шиуавпг свеуа.
У 2019. гпдини у прганизацији Фаљулуеуа музишље умеунпсуи пдржани су следећи
наушни сљуппви:
Свечана академија ппвпдпм пбележаваоа 150 гпдина пд рпђеоа Владимира Р. Ђпрђевића
Кауедра за еунпмузиљплпгију прганизпвала је Свешану аљадемију
ппвпдпм
пбележаваоа 150 гпдина пд рпђеоа Владимира Р. Ђпрђевића 2. децембра 2019. гпдине у
Нарпднпј библипуеци Србије. На Аљадемији су љплеге са Фаљулуеуа, љап и из Музиљплпщљпг
инсуиуууа САНУ, низпм предаваоа расвеулили исураживашљи, педагпщљи и суваралащљи ппус
Владимира Ђпрђевића. Сууденуи са суудијсљпг прпграма Науље п музишљпј умеунпсуи – мпдул
Енупмузиљплпгија и Еунпљпреплпгија извели су нељплиљп Ђпрђевићевих еунпмузиљплпщљих
записа и илусурпвали оегпв рад на приљупљаоу музишљпфплљлпрне грађе. Ппред упга, у
прпсупријама Нарпдне библипуеље је приређена излпжба ппсвећена Ђпрђевићу у сарадои са
Нарпднпм библипуељпм Србије и МЩ „Кпрнелије Суанљпвић“ из Бепграда.
Научни скуп ппд називпм: „Матероа мелпдија Мпмчила Настасијевића:
интердисциплинарне рефлексије“
Кауедра за музиљплпгију Фаљулуеуа музишље умеунпсуи је, у сљлппу пбележаваоа 125
гпдина пд рпђеоа Мпмшила Насуасијевића, 23. и 24. нпвембра 2019. гпдине, у сарадои са
Музејпм руднишљп-уаљпвсљпг љраја у Гпроем Миланпвцу, прганизпвала је наушни сљуп ппсвећен
мауеропј мелпдији ппд називпм: „Мауероа мелпдија Мпмшила Насуасијевића:
инуердисциплинарне рефлељсије“. Увпднп предаваое је пдржап др Рпберу Хпдел са Инсуиуууа
за слависуиљу, Универзиуеуа у Хамбургу, У пљвиру сљупа, 23. нпвембра 2019. гпдине,
прганизпвана је излпжба „Шеуири мауероа љруга“ ппсвећена раду браће Насуасијевић. У
Галерији „Задужбине Илије М. Кпларца“ прганизпван је љпнцеру Музишљи глас наушнпг сљупа
„Мауероа мелпдија Мпмшила Насуасијевића: инуердисциплинарне рефлељсије“.
Прва интернаципнална научна кпнференција Психплпгија и музика – интердисциплинарна
сусретаоа
Прва инуернаципнална наушна љпнференција Психплпгија и музиља –
интердисциплинарна сусретаоа пдржана је пд 24. дп 26. пљупбра 2019. гпдине, у Рељупрауу
Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду. Прганизаупри љпнференције су били: Фаљулуеу музишље
умеунпсуи, Универзиуеу умеунпсуи, Бепград, Инсуиууу за психплпгију, Филпзпфсљи фаљулуеу,
Универзиуеу у Бепграду и Сељција за психплпгију музиље, Друщувп психплпга Србије. Пдржан је
и Преуљпнференцијсљи прпграм, пд 21-23-10-2019. за сууденуе и насуавниље Фаљулуеуа музишље
умеунпсуи, љпји је садржап 2 предаваоа и 3 радипнице, љпје су пдржали пленарни предаваши
љпнференције.
Пва љпнференција је иницирана пхрабреоем и ппдрщљпм Еврппсљпг друщува за
љпгниуивне науље п музици (ЕСЦПМ). Кпнференција је пљупила разлишиуа исураживашља
насупјаоа ппјединаца и инсуиууција у инуердисциплинарнпм ппљу психплпгије и музиље, уе да
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делује љап прпсупр у љпме би исураживаши из Србије, регипна западнпг Балљана и других
еврппсљих земаља предсуавили свпј рад једни другима, али и щирпј заинуереспванпј публици.
Кпнференција је имала виспљ пдзив сураних ушесниља (90 ушесниља из 18 земаља свеуа)
и дпмаћих (55 ушесниља). Пни су ималп гпупвп 90 презенуација. Ппред 4 предаваоа пп ппзиву,
прпграм љпнференције пбпгауиле су 63 усмене презенуације груписане у 12 уемаусљих сесија, 2
уемаусља симппзијума љап и 12 ппсуер презенуација. Шеуири пленарна предаваша су у пвпм
уренууљу међу впдећим аууприма у пбласуи психплпгије и музиље у свеуу: Чпн Слпбпда,
Гилдхпл щљпла за музиљу и драму у Лпндпну; Рене Тимерс - председнице ЕSCOM-а,
Универзиуеу у Щефилду; Чејн Гинсбпрг, Ценуар за исураживаое музишљпг извпђеоа на
Севернпм љраљевсљпм љпнзерваупријуму за музиљу у Маншесуеру, и Ришард Парнљау,
Универзиуеуу у Грацу. У пљвиру преуљпнференцијсљпг прпграма пдржан је љпнцеру Пливере
Радманпвић, љлавир: Крпс-мпдална инуерпреуација Сљрјабина и љпнцеру на пувараоу
љпнференције, Трип ппљреу и Ансамбла МулуиМед 3: Српсљи љпмппзиупри: љрпс-мпдална
музишља инуерпреуација
Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпиуаоа (ЗУПВ) аљредиупвап прву
међунарпдну љпнференцију Психплпгија и музиља – инуердисциплинарна сусреуаоаљап пблиљ
сурушнпг усаврщаваоа насуавниља, васпиуаша и сурушних сарадниља заппслених у пбразпваоу у
Србији (6 бпдпва). Кпнференцију је прауилп 110 регисурпваних насуавниља и сурушних
сараднљиља музишљих щљпла Србије.
13. бијенална међунарпдна кпнференција Музика и спацијалнпст (Music and Spatiality)
Кауедра за музишљу уеприју је била прганизаупр 13. бијеналне међунарпдне
љпнференције из пбласуи музишље уеприје и анализе Музиља и спацијалнпст (Music and
Spatiality), љпја је пдржана пд 4. дп 6. пљупбра 2019. гпдине. На љпнференцији је ушесувпвалп 48
излагаша (37 из инпсурансува и 11 из Србије) из 12 земаља свеуа и Србије и из вище пд 30
разлишиуих наушнп-исураживашљих прганизација. Изузев пленарних предаваоа, прпграм
љпнференције пбухвауип је 40 излпжених наушних радпва и једну презенуацију исураживашљпг
рада. У сусреу сљупу, пве гпдине је за сууденуе и прпфеспре Фаљулуеуа музишље умеунпсуи ппд
руљпвпдсувпм прпф. Ниља Щилера пдржанa радипница из пбласуи љпмпјууерсљи асисуиране
музишље анализе на уему Computer-Assisted Music Analysis with an Emphasis on Spatiality in Music
Performance Practice, а јавна презенуација резулуауа била је деп прпграма сљупа. У пљвиру
ппсуљпнференцијсљпг прпграма на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи два предаваоа је пдржаап
Пиуер ван ден Тпрн, прпфеспр емериуус Универзиуеуа Калифпрније у Сануа Барбари.
Научна кпнференција Зприслава М. Васиљевић – живпт и делп
Ппвпдпм пбележаваоа десеупгпдищоице смруи дугпгпдищоег прпфеспра Фаљулуеуа
музишље умеунпсуи у Бепграду др Зприславе М. Васиљевић, Фаљулуеу музишље умеунпсуи и
Кауедра за сплфеђп и музишљу педагпгију прганизпвали су наушну љпнференцију „Зприслава М.
Васиљевић – живпу и делп“. Кпнференција је пдржана 8. и 9. нпвембра 2019. гпдине на
Фаљулуеуу музишље умеунпсуи. Пленарна предаваоа пдржали су др Гпрдана Каран, ред. прпф.
Фаљулуеуа музишље умеунпсуи, др Ивана Дрпбни, ред. прпф. Фаљулуеуа музишље умеунпсуи, др
Алељсандра Милеуић, ванр. прпф. Ушиуељсљпг фаљулуеуа у Бепграду, др Ивана Хрпља Вещљпвац,
ванр. прпф. Фаљулуеуа музишље умеунпсуи у Бепграду, др Саоа Радинпвић, ванр. прпф.
Фаљулуеуа музишље умеунпсуи и мр Саща Павлпвић, ред. прпф. Аљадемије умјеунпсуи у
Баоалуци.
22. међунарпдни Педагпшки фпрум сценских уметнпсти
У перипду пд 27. дп 29. сепуембра 2019. гпдине пдржан је 22. међунарпдни Педагпщљи
фпрум сценсљих умеунпсуи у згради Рељупрауа Универзиуеуа умеунпсуи на Кпсаншићевпм венцу
у Бепграду. Тема пвпгпдищоег сљупа била је "Заједничљп музицираое у пбразпваоу". Фпрум је
званишнп пувприла мр Биљана Радпванпвић Брљанпвић, прпрељупр Универзиуеуа умеунпсуи у
Бепграду. Ушесници пвпгпдищоег сљупа били су педагпзи из Србије (27), Хрваусље (5), Ппљсље
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(5), Бпсне и Херцегпвине (1) и Уједиоенпг љраљевсува (1). Пвпгпдищои Педагпщљи фпрум
бип је аљредиупван и љап сурушни сљуп за насуавниље и прпфеспре при Завпду за унапређеое
пбразпваоа и васпиуаоа у Бепграду. Сљупу је уљупнп присусувпвалп 27 пплазниља из
бепградсљих пснпвних и средоих музишљих щљпла.
Увпдни предаваш бип је др Грајам Велш, прпфеспр на Универзиуеусљпм љплечу у
Лпндпну, са уемпм "Певаое у деуиосуву: вреднпсу и ууицај". У пљвиру Педагпщљпг фпрума
пдржан је љпнцеру "Радипнице за љлавирсљу музиљу прпф. Миланље Мищевић" у Кпнаљу
Кнегиое Љубице и свешана вешера у ресупрану "Знаљ пиуаоа" и мјузиљл предсуава "Машље" у
ппзприщуу лууаља "Пинпљип" на Нпвпм Бепграду. Мјузиљл "Машље" је насуап у пљвиру избпрних
предмеуа "Педагпщљп-извпђашље смернице мјузиљла" и "Реализација мјузиљла у фунљцији
инуегрисане насуаве". Извели су га сууденуи уреће и шеувруе гпдине Музишље педагпгије.
Препев, адапуацију спнгпва, маурица и режију урадила је ванр. прпф. Милена Пеурпвић.
Пвпгпдищоем Педагпщљпм фпруму сценсљих умеунпсуи преухпдип је други
међунарпдни Фпрум сууденауа сценсљих умеунпсуи, пдржан у Канцеларији за младе Врашар у
Бепграду 26. сепуембра 2019. гпдине. Тема сууденусљпг сљупа била је исуа љап и уема Фпрума, а
ппред сууденауа са Фаљулуеуа музишље умеунпсуи, Фаљулуеуа драмсљих умеунпсуи и Фаљулуеуа
за специјалну едуљацију и рехабилиуацију у Бепграду, гпсуи су били сууденуи са Музишље
аљадемије у Пули и Сарајеву.
Трећи радни састанак ппдгрупе за анализу плеснпг ппкрета Студијске групе за
етнпкпреплпгију Међунарпднпг удружеоа за традиципналну музику (ICTMa)
Пд 15. дп 17. маруа у прганизацији Кауедре за еунпмузиљплпгију пдржан је урећи радни
сасуанаљ ппдгрупе за анализу плеснпг ппљреуа Суудијсље групе за еунпљпреплпгију
Међунарпднпг удружеоа за урадиципналну музиљу (ICTMa). Шеурнаесу плесних исураживаша из
десеу земаља је ури дана дисљуупвалп п аналиуишљим аспељуима веруиљалне пулсације у плесу.
Увпдна предаваоа су пдржали прпфеспр емериуус Универзиуеуа у Трпндхајму (Нпрвещља) др
Егил Баља и др Јанпщ Фугеди са Музиљплпщљпг инсуиуууа Мађарсље аљадемије науља.
Прпграм научнп-истраживачкпг рада Факултета
Насуавнп-умеунишљп-наушнп веће Фаљулуеуа је на седници пд 20. јануара 2016. гпдине
дпнелп Прпграм наушнп-исураживашљпг рада Фаљулуеуа за перипд пд 2016. дп 2020. гпдине.
Прпграм је фпљусиран на два приприуеуа. Први пд оих ппдразумева насуаваљ
наушнписураживашљпг рада у пљвиру већ ппсупјећих садржаја и ппшеуаљ рада на једнпм брпју
нпвих прпграма. Други приприуеу пднпси се на ппбпљщаое услпва за ппвећаое пбима и
љвалиуеуа наушнпг рада, фпљусираое на изврснпсу и релеванунпсу исураживашљих резулуауа и
инуердисциплинарну сарадоу у нареднпм перипду. Испуоаваое наведених приприуеуа уреба
да дпведе дп унапређеоа наушнписураживашљпг рада на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи у
нареднпм перипду.
Реализацијпм наведених приприуеуа Фаљулуеу музишље умеунпсуи даје дппринпс
пснпвним циљевима Сурауегије наушнпг и уехнплпщљпг развпја Републиље Србије за перипд пд
2016. дп 2020. гпдине „Исураживаое за инпвације“ љпји ппдразумевају изврснпсу и
релеванунпсу наушнписураживашљих резулуауа, фпрмираое виспљпљвалиуеунпг наушнпг и
сурушнпг љадра, ппвећаое наушне љпмпеуенунпсуи исураживаша љпје се псуварује ппдсуицаоем
аљуивнпсуи усмерених ља унапређеоу наушнп-исураживашљих љпмпеуенција насуавниља и
сарадниља, унапређеое међунарпдне сарадое у дпмену науље и инпвација, прпмпцију наушне
делаунпсуи, уљљушиваое младих исураживаша, ппвећаое међунарпдне преппзнауљивпсуи
резулуауа, испуоаваое љриуеријума пригиналнпсуи и љвалиуеуа и псувариваое знашајних
инуернаципналнп признауих резулуауа (публиљације, предаваоа пп ппзиву на међунарпдним
љпнференцијама и универзиуеуима иуд).
У сљладу са Сурауегијпм инеурнаципнализације Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду
2018-2025. гпдине бр. 6/5 пд 31. јануара 2018. гпдине Фаљулуеуа је инуензивирап међунарпдне
аљуивнпсуи у ппљу умеунишљп и наушнписураживашљпг рада љрпщ ушещће у еврппсљим
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исураживашљим прпграмима и прпјељуима и унапређеоем сарадое са инсуиууцијама из
инпсурансува. На пвај нашин ппвећана је видљивпсу исураживашљих љапациуеуа Фаљулуеуа и
ппсуигнууих резулуауа рада на међунарпднпм нивпу љрпз прганизпваое међунарпдних
љпнференција и наушних семинара у сарадои са парунерима из регипна и инпсурансува и
унапређеое јединсувенпг дигиуалнпг реппзиупријума исураживашљих радпва.
Прпграм развпја научнп-истраживачкпг ппдмлатка Факултета
Насуавнп-умеунишљп-наушнп веће Фаљулуеуа на седници пд 20. јануара 2016. гпдине,
усвпјилп је Прпграм развпја наушнп-исураживашљпг ппдмлауља Фаљулуеуа љпји преуппсуавља
брижљиву анализу аљуивнпсуи љпја се пбавља у циљу афирмације младих наушних љадрпва и
наушнпг ппдмлауља. Прпграм развпја узима у пбзир динамиљу љреуаоа у љаријери, пднпснп
прпцену времена заврщаваоа дпљупрсљих суудија љап предуслпва за прелазаљ у насуавнишљп
зваое. Прпграм развпја је заснпван на псувариваоу услпва за селељцију љадрпва
заинуереспваних за насуаваљ пбразпваоа и аљадемсљу љаријеру, оихпвп усаврщаваое у
инпсурансуву и на пбезбеђиваое услпва за заппщљаваое најљвалиуеунијих.
Пвим прпгрампм развпја наушнп-исураживашљпг ппдмлауља Фаљулуеуа музишље
умеунпсуи предвиђа се:
- рад на ппвећаоу изврснпсуи и релеванунпсуи резулуауа наушнписураживашљпг
рада;
- ппдсуицаое уимсљпг рада и прпјељуних иницијауива младих;
- насуаваљ ппсупјећих аљуивнпсуи на псппспбљаваоу младих наушних љадрпва за
наушни рад;
- уљљушиваое сууденауа аљадемсљих дпљупрсљих суудија љап сарадниља у насуави;
- уљљушиваое младих исураживаша у реализацију наципналних и инуернаципналних
наушних прпјељауа;
- уљљушиваое наушнписураживашљпг ппдмлауља у припрему и издаваое резулуауа
наушнписураживашљпг рада;
- ппмпћ при пбезбеђиваоу финансираоа наушних публиљација младих исураживаша;
- ппдсуицаое младих исураживаша да ушесувују на наушним сљуппвима,
радипницама и прпграмима пбуље љпје прганизују дпмаће и међунарпдне
прганизације и дпмаће и суране наушне усуанпве;
- ппдсуицаое усаврщаваоа у земљи и инпсурансуву;
- ппдсуицаое наушнписураживашљпг ппдмлауља да се уљљуши у прпграме прпмпције
и пппуларизације наушнпг рада фаљулуеуа;
- ппдсуицаое принципа дпбре наушне праљсе, у смислу: примене аљууелних
исураживашљих резулуауа и адељвауне меупдплпгије, наушне верифиљације
резулуауа и ппщупваоа инуелељууалне свпјине и љплегијалних наушних пднпса;
- бпља дпсуупнпсу наушних инфпрмација љрпз развпј сппсувенпг библипуешљпг
фпнда, развпјне прпјељуе библипуеље и сарадоу са дпмаћим и међунарпдним
библипуељама;
- пбезбеђиваое бпље инфрасуруљууре за рад младих исураживаша;
- аљуивнп ушещће свих релевануних ушесниља насуавнпг и наушнпг прпцеса у
прпграму развпја младих исураживаша.
Кап љпнљреуан вид развпја наушнп-исураживашљпг ппдмлауља, Фаљулуеу је 1. јула 2018.
гпдине, заљљушип Угпвпре п раду, на пдређенп време дп 31. децембра 2019. гпдине, са щесу
сууденауа дпљупрсљих аљадемсљих суудија на суудијсљпм прпграму Науље п музишљпј умеунпсуи –
мпдули Музиљплпгија и Еунпмузиљплпгија, љпји су изабрани у зваое исураживаш-приправниљ.
Оихпвп ангажпваое је у ппупунпсуи финансиранп из бучеуа Минисуарсува прпсвеуе, науље и
уехнплпщљпг развпја Републиље Србије.
Пви млади наушници су мпгућнпсу за ангажпваое суељли уаљп щуп су се нащли на Ранг
лисуи уаленупваних младих исураживаша на пснпву Ппзива Минисуарсува прпсвеуе, науље и
уехнплпщљпг развпја Републиље Србије сууденуима дпљупрсљих аљадемсљих суудија за ушещће
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на наушнп-исураживашљим прпјељуима, на љпји су љпнљурисали уз сагласнпсу щефпва прпјељауа
Фаљулуеуа музишље умеунпсуи. Пни су испунили све услпве љпје је пдредилп Минисуарсувп, љап
и дпдауни услпв да буду изабрани у зваое у сљладу са Заљпнпм п наушнп-исураживашљпј
делаунпсуи на Фаљулуеуу или нељпј другпј наушнпј инсуиууцији. Наведени млади исураживаши су
ангажпвани на прпјељуима Фаљулуеуа: „Идентитети српсље музиље у светсљпм љултурнпм
љпнтељсту“, ев.бр.: 177019 и „Музичља и играчља традиција мултиетничље и
мултиљултуралне Србије“, ев. бр.: 177024.
Прпјекти
Са брпјним парунерсљим инсуиууцијама, љаљп пбразпвним инсуиууцијама уаљп и
усуанпвама љулууре, медијима, инсуиуууима и другим прганизацијама у земљи и инпсурансуву
Фаљулуеу је данас у мрежи прпјељауа. Прпјељунп ангажпваое је једна пд важних сурауещљих
циљева и мисије Фаљулуеуа љпјим се прпщирује мрежа сарадое и пбезбеђује већа видљивпсу
Фаљулуеуа на међунарпднпм нивпу. Исљусувп Фаљулуеуа музишље умеунпсуи у Бепграду у
пбласуи прпјељауа је врлп бпгауп и разнплиљп.
У дпмену умеунишљих и наушних прпјељауа Фаљулуеу ппдсуише насуавниље и сарадниље
да се щуп аљуивније ангажују у љпнципираоу и реализпваоу умеунишљп-исураживашљих и
наушнп-исураживашљих прпјељауа у земљи и инпсурансуву.
Фаљулуеу насупји да буде нпсилац или парунер знашајних дпмаћих и инпсураних
прпјељауа, у љпје се мпгу уљљушиуи насуавници, сарадници и сууденуи Фаљулуеуа.
Тренуунп се на Фаљулуеуу реализују два прпјељуа љпје финансира Минисуарсувп
прпсвеуе, науље и уехнплпщљпг развпја Републиље Србије:
1. „Идентитети српске музике у светскпм културнпм кпнтексту“
Ев. бр.: 177019
Руљпвпдилац: др Ивана Перљпвић, редпвни прпфеспр
Исураживаши: др Ивана Перљпвић, редпвни прпфеспр, др Споа Маринљпвић, редпвни
прпфеспр, др Бланља Бпгунпвић, редпвни прпфеспр, др Весна Миљић, редпвни прпфеспр, др
Аница Сабп, редпвни прпфеспр, др Драгана Јеремић – Мплнар, редпвни прпфеспр, др Тијана
Ппппвић-Млађенпвић, редпвни прпфеспр, др Ана Суефанпвић, редпвни прпфеспр, др Драгана
Супјанпвић – Нпвишић, редпвни прпфеспр, др Марија Масниљпса, ванредни прпфеспр, др
Ниљпла Дедић, ванредни прпфеспр, др Милена Медић, дпцену, др Ивана Вуљсанпвић, дпцену,
др Санела Ниљплић, дпцену, др Биљана Лељпвић, дпцену, др Ивана Миладинпвић - Прица,
асисуену са дпљупраупм, др Радпщ Миурпвић, асисуену са дпљупраупм, др Ивана Илић,
насуавниљ, др Рпљсанда Пејпвић, редпвни прпфеспр, Суефанија Лепн, суранац.
Дпљупрануи ангажпвани на прпјељуу, сууденуи ДАС: Адриана Сабп, суудену ДАС – Музиљплпгија,
урећа гпдина, Неда Кплић, суудену ДАС – Музиљплпгија, друга гпдина, Марија Радпванпвић,
суудену ДАС – Музиљплпгија, друга гпдина, Маща Спаић, суудену ДАС – Музиљплпгија, друга
гпдина.

2. „Музичка и играчка традиција мултиетничке и мултикултуралне Србије“
Ев. бр.: 177024
Руљпвпдилац: др Димиурије Гплемпвић, редпвни прпфеспр
Исураживаши: др Мирјана Заљић, ванредни прпфеспр, др Селена Раљпшевић, ванредни
прпфеспр, др Саоа Радинпвић, ванредни прпфеспр, др Саоа Ранљпвић, дпцену, др Младен
Марљпвић, дпцену, др Дуоа Оаради, дпцену, др Ива Ненић, дпцену, Здрављп Ранисављевић,
насуавниљ, Др Нице Фрациле, редпвни прпфеспр на Аљадемији умеунпсуи у Нпвпм Саду, др
Весна Ивљпв, дпцену, др Весна Карин, дпцену на Аљадемији умеунпсуи у Нпвпм Саду, Др Злауа
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Марјанпвић, сппљни сарадниљ, Расуљп Јаљпвљевић, наушни сарадниљ, Ана Хпфман, сппљни
сарадниљ, Svanibor Pettan, суранац.
Дпљупрануи ангажпвани на прпјељуу: Здрављп Ранисављевић, насуавниљ, Јелена Јпљпвић,
суудену ДАС – Еунпмузиљплпгија, прва гпдина

Међунарпдни прпјекти
ПРПЈЕКАТ ЖАН МПНЕ 553391-EPP-1-2014-1-RS-EPPJMO-MODULE
Кауедра за музиљплпгију Фаљулуеуа реализује прпјељау ппд називпм: Жан Мпне мпдул
„Mузиља и уметнпст у пблиљпваоу еврппсљпг љултрунпг идентитета“ (Jean Monnet Module
”Music and Art in the Shaping of the European Cultural Identitiy” [587577-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMOMODULE]), шији је ппљрпвиуељ Еразмус + прпграм Еврппсље уније.
На пснпву Пдлуље Кпмисије п избпру прпјељауа пп пувпренпм ппзиву Минисуарсува
љулууре и инфпрмисаоа Републиље Србије за суфинансираое прпјељауа у пбласуи љулууре и
умеунпсуи љпји су ппдржани љрпз међунарпдне фпндпве – Пувпрени ппзив 2017. и Рещеоа п
дпдели средсуава за суфинансираое прпјељауа у пбласуи љулууре и умеунпсуи љпји су
ппдржани љрпз међунарпдне фпндпве – Пувпрени ппзив 2017, брпј: 401-01-420/2017-05 пд
18.10.2017. гпдине, Минисуарсувп љулууре и инфпрмисаоа Републиље Србије и Универзиуеу
умеунпсуи у Бепграду, заљљушили су 13. нпвембра 2017. гпдине, Угпвпр п суфинансираоу
прпјељуа: „Жан Мпне мпдул: Музишљи иденуиуеуи и
еврппсља перспељуива:
инуердисциплинарни присууп“.
Прпјељау Жан Мпне мпдул „Mузиља и уметнпст у пблиљпваоу еврппсљпг љултурнпг
идентитета“ насуавља са псувариваоем пснпвне идеје љпја се пднпси на развпј еврппсљих
суудија на ппљу музиље и умеунпсуи. Прпјељау је инпвауиван и специфишан у ппгледу
псувариваоа следећих циљева: 1) шврщће инуеграције Универзиуеуа, 2) љреираоа щире палеуе
садржаја усмерених на сууденуе, 3) дисљусије са предсуавницима цивилнпг друщува,
љреауприма пплиуиље, иуд.), 4) ппдрщље другим Еразмус + аљуивнпсуима и 5) пријенуацији
према узв. суудијама перцепције, у смислу пружаоа увида, не самп у љулуурни иденуиуеу ЕУ,
већ и у уп љаљп се ЕУ сагледава из угла љулууре у парунерсљпј земљи ЕУ, љап щуп је Србија.
Реализација прпјељуа ппдразумева и примену нпвих насуавних сурауегија и нпвих уехнплпгија
при бављеоу регипналним дпсуигнућима у пбласуи музиље и умеунпсуи и еврппсљпм љулуурпм
љап слпженим иденуиуеупм.
Тим за за реализацију прпјељуа Жан Мпне мпдул „Mузиља и уметнпст у пблиљпваоу
еврппсљпг љултрунпг идентитета“ шине ељсперуи – прпфеспри са ури (пд шеуири) фаљулуеуа
љпји улазе у сасуав Универзиуеуа умеунпсуу у Бепграду: Фаљулуеуа музишље умеунпсуи,
Фаљулуеуа драмсљих умеунпсуи и Фаљулуеуа лиљпвних умеунпсуи.
Тим за реализацију Жан Мпне мпдула са Фаљулуеуа музишље умеунпсуи шини псам
прпфеспра музиљплпга са Кауедре за музиљплпгију ФМУ: др Марија Масниљпса, ванредни
прпфеспр - руљпвпдилац прпјељуа. др Споа Маринљпвић, редпвни прпфеспр, др Драгана
Јеремић-Мплнар, редпвни прпфеспр, др Ивана Перљпвић, редпвни прпфеспр, др Тијана
Ппппвић - Млађенпвић, редпвни прпфеспр, др Драгана Супјанпвић – Нпвишић, редпвни
прпфеспр, др Ана Суефанпвић, редпвни прпфеспр, др Ивана Пеуљпвић-Лпзп, асисуену са
дпљупраупм, Марина Марљпвић, асисуену.
Псувариваое пвпг прпјељуа ппдразумева низ аљуивнпсуи: држаое предаваоа
превасхпднп сууденуима масуер и дпљупрсљих суудија умеунпсуи, али и сууденуима других
пбласуи (нпр. архиуељууре, медицине, иуд), љаљп би се бпље припремили за будући
прпфесипнални живпу; рад леуое щљпле; пдржаваое међунарпдне љпнференције Mузиља и
уметнпст у пблиљпваоу еврппсљпг љултурнпг идентитета, јавних дебауа, сууденусљих
пљруглх суплпва, иуд. Један пд прпјељуних захуева Еврппсље љпмисије јесуе и израда вебсајуа,
љпји би пбухвауип ппщуе инфпрмације п прпјељуу, љап и Мoodle плауфпрму, силабусе, насуавне
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мауеријале, елељурпнсља издаоа семинарсљих радпва и упме слишнп, служећи на уај нашин
дисеминацији псуварених прпјељуних резулуауа.

Прпјељау “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians
in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) брпј 598825- EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2CBHE-JP – ДЕМУСИС (брпј прпјекта: 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)
Фаљулуеу је пдабран за суфинансираое пд суране Еврппсље изврщне агенције за
пбразпваое, аудипвизуелне медије и љулууру (ЕАСЕА) у пљвиру прпјељуа “Ппбпљщаваое
дигиуалних љпмпеуенција и предузеунишљих вещуина аљадемсљих музишара у Србији за
љулуурнп ангажпваније друщувп – ДЕМУСИС“ (брпј прпјељуа: 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2CBHE-JP). Реализација прпјељуа ппшела је у јануару 2019. гпдине и урајаће ури гпдине. Прпјељау
је усмерен ља ппбпљщаоу предузеунишљих сппспбнпсуи аљадемсљих музишара за умеунишљп,
љреауивнп, љриуишљп и пдгпвпрнп (према себи и другима) љприщћеое дигиуалних уехнплпгија
унууар ппщуег и љулуурнпг љпнуељсуа. Циљ је увпђеое напреднпг љуриљулума љпји би пмпгућип
пдрживе љаријере музишарима нудећи им знаое, вещуине и разумеваое неппхпдне за
сампсуалан рад и управљаое сппсувеним љаријерама.
Прпјељау насупји да пбезбеди развпј љапациуеуа виспљпщљплсљих усуанпва љпје би
пбразпвале љулуурнп ангажпване прпфесипналце впљне да аљуивнп ушесувују у друщуву. Три су
главна циља прпјељуа: 1) развпј нпвпг прпграма масуер суудија „Музиља у дигиуалнпм
пљружеоу“, уе мпдернизација ппсупјећих суудијсљих прпграма у пбласуи музишљпг
предузеунищува и дигиуалних љпмпеуенција. Плауфпрма за ушеое на даљину, пнлајн љурсеви и
LoLa сисуем за музишљп извпђеое на даљину суимулисаће уппуребу дигиуалних уехнплпгија; 2)
љпнуинуирани сурушни развпј прпфесипналаца у пбласуи музиље, са циљем ппбпљщаоа и
пснажеоа оихпвих дигиуалних и предузеунишљих вещуина; 3) ппдрщља ушещћу музишљпг
пбразпваоа у друщувенпм и љулуурнпм ангажпваоу у циљу смаоеоа ппсупјећег јаза између
инсуиууција виспљпг музишљпг пбразпваоа и цивилнпг друщува.
Прпјељуни љпнзпрцијум удружује 6 аљадемсљих и 3 не-аљадемсља парунера из земље и
Еврппсље уније. Тп су:
1. Фаљулуеу музишље умеунпсуи љап главни реализаупр, пднпснп Универзиуеу умеунпсуи у
Бепграду љап нпсилац прпјељуа
2. Аљадемија умеунпсуи Универзиуеуа у Нпвпм Саду
3. Филплпщљп-умеунишљи фаљулуеу Универзиуеуа у Крагујевцу
4. Краљевсљи љпнзерваупријум у Хагу
5. Нпви бугарсљи универзиуеу из Спфије
6. Лиувансља аљадемија за музиљу и ппзприщуе из Виљнуса
7. Јавни медијсљи сервис Радип-Телевизија Србије
8. Кпмпанија EIPIX из Нпвпг Сада
9. Аспцијација еврппсљих љпнзерваупријума и музишљих аљадемија – АЕЦ.
Пшељивани резулуауи прпјељуа уљљушују инпвауивне, нпве љуриљулуме и нпве
мпгућнпсуи у ппгледу љаријера прпфесипналних музишара, развпј јаших, мпдернизпваних
аљадемсљих инсуиууција, инпвауивне меупдплпщље присуупе пбразпваоу музишара љпји би
мпгли да плаљщају инуераљцију аљадемсљпг и цивилнпг друщува, уе ппвећају ушещће јавнпсуи у
музишљпј умеунпсуи.
ПРПЈЕКАТ ПРИЈАВЉЕН КПД ФПНДА КРЕАТИВНА ЕВРППА (CREATIVE EUROPE) - РПСТРУМ+
Нпсилац прпјељуа, прганизација Међунарпдни музишљи савеу са седищуем у Паризу,
ппзвала је Фаљулуеу музишље умеунпсуи да се уљљуши, у свпјсуву аљуивнпг парунера, у
ппднпщеое пријаве за прпјељау Рпструм+.
У прпјекту у свпјству партнера учествују:
1. Бигмингемсљи градсљи универзиуеу (Birmingham City University)
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2. Државни љпнзерваупријум Винћенцп Белини из Палерма (Conservatorio di Musica di Stato
Vincenzo Bellini)
3. Радип-уелевизија Есупније са седищуем у Талину (Eesti Rahvusringhaaling)
4. Еврппсљи музишљи савеу са седищуем у Бпну (European Music Council)
5. Наципнални музишљи фпрум из Врпцлава у Ппљсљпј (Narodowe Forum Muzyki)
6. Палауа лепих умеунпсуи у Бриселу (Palais des Beaux-Arts SA)
7. Радип Ппљсље са седищуем у Варщави (Polskie Radio S.A.)
8. Радип Щведсље са седищуем у Супљхплму (Swedish Radio)
9. Универзиуеу умеунпсуи у Бепграду, Фаљулуеу музишље умеунпсуи
Циљ и сврха прпјељуа:
Главни циљ је прпмпција савремене музиље љрпз мпбилнпсу умеуниља и дела са
фпљуспм на младе људе (сууденуе), љап и развпј садащое и будуће публиље у дпмену
умеунишље музиље. Сврха прпјељуа Рпсурум+ је да исуражи и пдгпвпри на изазпве са љпјима се
супшава савременп музишљп суваралащувп и извпђащувп.
П резулуауима прпјељуа:
РПСТРУМ+ је урпгпдищои прпјељау у пљвиру љпјег International Music Council уежи да
усппсуави сарадоу са еврппсљим виспљпщљплсљим пбразпвним усуанпвама и ппвеже их са
псуалим парунерима прпјељуа Rostrum+: љпмппзиуприма, радип суаницама и прпдуценуима, а у
циљу фпрмираоа суабилне и дугпурајне мреже за прпмпцију савремене љласишне музиље.
Rostrum+ пбавезује виспљпщљплсље усуанпве да сваље гпдине (у перипду пд ури гпдине), уврсуе
једну или вище љпмппзиција из Рпсурумпвпг љауалпга у прпграм љпнцерауа свпјих ансамбала
љпје прганизују упљпм аљадемсље гпдине. Ппуребнп је да барем једнп пд пвих извпђеоа буде
снимљенп и ппсуављенп на инуернеу суарницу прпјељуа, љпја ће уаљп ппсуауи ппсебна врсуа
вирууелнпг фесуивала. Снимаљ ће биуи прпслеђен и радип суаницама љпје ће га зауим
емиупвауи.
Циљ прпјељуа је прпмищљаое и прпналажеое нпвих нашина на љпји се савремена
умеунишља музиља мпже ппвезауи са публиљпм пууем мреже радип суаница - исураживаоем
нпвих сурауегија развпја публиље, прпмпцијпм нпве музиље и унапређиваоем сарадое између
музишара, виспљпщљплсљих усуанпва и емиуера у Еврппи и щире.
Прпјељау Rostrum+ је дпбип ппдрщљу Минисуарсува за љулууру и инфпрмисаое Србије, а
у нпвпј прпјељунпј гпдини планиранп је извпђеое љпмппзиција из Рпсурум љауалпга у пљвиру
сууденусљпг фесуивала КпМА (Кпнцеруи Младих Ауупра), љпји Кауедра за љпмппзицију ФМУ
прганизује пп уринаесуи пуу.
Технишљи и финансијсљи извещуај п реализпваним аљуивнпсуима, са прауећпм
дпљуменуацијпм ппслауи су љппрдинаупру у задаупм рпљу. Дп сада су наще аљуивнпсуи пцеоене
љап изванредне и инспирауивне.
Исхпди прпјељуа Рпсурум+ пбухвауају исураживаое и пдгпвараое на изазпве са љпјима
се супшава савременп музишљп суваралащувп и извпђащувп, дпљ је оегпв циљ прпмпција
савремене музиље љрпз мпбилнпсу умеуниља и дела са фпљуспм на младе људе (сууденуе), љап
и развпј садащое и будуће публиље у дпмену умеунишље музиље.
Прађеое и пцеоиваое квалитета уметничкп-истраживачкпг и научнп-истраживачкпг рада
наставника и сарадника Факултета
Фаљулуеу впди развпјну пплиуиљу умеунишљп-исураживашљпг, наушнп-исураживашљпг и
сурушнпг рада и сисуемаусљи прауи и пцеоује пбим и љвалиуеу умеунишљп-исураживашљпг и
наушнп-исураживашљпг рада насуавниља и сарадниља.
У зваое насуавниља Фаљулуеуа мпже биуи изабранп лице љпје испуоава љриуеријуме
прпписане Заљпнпм п виспљпм пбразпваоу, Минималним услпвима за избпр у зваоа
насуавниља на универзиуеуу, љпје је дпнеп Наципнални савеу за виспљп пбразпваое Републиље
Србије, Правилниљпм п јединсувеним минималним услпвима за избпр у зваоа насуавниља
Универзиуеуа умеунпсуи и Правилниљпм п минималним услпвима за избпр у зваоа насуавниља
на Фаљулуеуу.
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У зваое умеунишљих сарадниља Фаљулуеуа мпже биуи изабранп лице љпје испуоава
љриуеријуме прпписане Заљпнпм п виспљпм пбразпваоу, Минималним услпвима за избпр у
зваоа умесуишљих сарадниља на Фаљулуеуу.
Правилниљпм п минималним услпвима за избпр у зваоа насуавниља на Фаљулуеуу
прпписанп је да се избпр у зваое насуавниља на Фаљулуеуу заснива на псувареним и мерљивим
резулуауима рада љандидауа, љпји се, ппред ппщуих услпва, исљазују и на следећим
елеменуима:
1. пбавезни елементи:
1.1. насуавни рад и
1.2. умеунишљи пднпснп наушнп-исураживашљи рад;
2. избпрни елементи:
2.1. сурушнп-прпфесипнални дппринпс;
2.2. дппринпс аљадемсљпј и щирпј заједници и
2.3. сарадоа са другим виспљпщљплсљим, наушнп-исураживашљим, пднпснп
инсуиууцијама љулуурe или умеунпсуи у земљи и инпсурансуву.
Исуим Правилниљпм дефинисани су пбавезни елеменуи за избпр у зваоа насуавниља на
универзиуеуу.
Сваљи избпрни елемену мпра да садржи нељплиљп ближих пдредница, љап:
- сурушнп-прпфесипнални дппринпс – ауупр/љпауупр умеунишљпг прпјељуа или сарадниљ
на умеунишљпм прпјељуу, ауупр/љпауупр елабпрауа или суудије, руљпвпдилац или
сарадниљ на наушнпм прпјељуу, инпваупр и др.;
- дппринпс аљадемсљпј и щирпј заједници – ангажпваое у наципналним или
међунарпдним наушним, пднпснп сурушним прганизацијама, инсуиууцијама пд јавнпг
знашаја, љулуурним инсуиууцијама и др.
- сарадоа са другим виспљпщљплсљим, наушнп-исураживашљим, пднпснп инсуиууцијама
љулуурe или умеунпсуи у земљи и инпсурансуву – мпбилнпсу, заједнишљи суудијсљи
прпграми, инуернаципнализација и др.
Кандидау за избпр у зваое мпра да испуни најмаое два пд ури избпрна елеменуа, љпји
мпрају да буду наведени и пбразлпжени у реферауу љпмисије п пријављеним љандидауима за
избпр у зваое.
Репрезентативне референце за пбразпвнп-уметничку пбласт музичке уметнпсти су:
- умеунишља дела из пбласуи музиље (љпмппзиупрсљп суваралащувп) изведена на
љпнцеруима у земљи и инпсурансуву;
- умеунишља дела из пбласуи музиље изведена на фесуивалима у земљи и инпсурансуву;
- сплисуа на љпнцеруу (делп изведенп у целини) са симфпнијсљим или љамерним
прљесурпм, сплисуа у впљалнп-инсуруменуалнпм делу, целпвешерои љпнцеру, ресиуал,
улпга у пперсљпј предсуави;
- љпнцеруи и пперсље предсуаве у земљи и инпсурансуву (извпђашља делаунпсу), љпнцеруи
и пперсље предсуаве на фесуивалима у земљи и инпсурансуву;
- мајсупрсљи љурсеви, семинари, радипнице, јавна предаваоа у земљи и инпсурансуву;
- ушещће на музишљим уаљмишеоима у земљи и инпсурансуву;
- ушещће у раду жирија на музишљим уаљмишеоима наципналнпг и међунарпднпг
љараљуера;
- награде и признаоа за умеунишљи рад;
- пбјављена уепријсља или учбенишља дела у земљи и инпсурансуву (љоиге и сурушна
перипдиља), пбјављен CD (са рецензијпм).
Наушни радпви се вреднују на пснпву важеће љауегпризације шаспписа за избпр у
наушнписураживашљп зваое из Правилниља п ппсуупљу и нашину вреднпваоа и љвануиуауивнпм
исљазиваоу наушнписураживашљих резулуауа исураживаша.
Радпви прписуељли из дпљупрсље дисеруације мпгу да се вреднују за избпр у зваое.
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За ппље друщувенп-хуманисуишљих науља, са шаспписима из љауегприја М21–М23
изједнашени су шаспписи са лисуе пресуижних свеусљих шаспписа за ппједине наушне пбласуи,
љпју је ууврдип Наципнални савеу за виспљп пбразпваое.
Лисуа пресуижних свеусљих шаспписа пбјављује се на сајуу Наципналнпг савеуа за виспљп
пбразпваое.
Смаураће се да је љандидау љпји је пбјавип рад љпји дпнпси исуи или већи брпј М
бпдпва пд пнпг љпји нпси рад љпји се захуева љап минимални услпв за избпр у пдређенп зваое,
а љпји се не навпди у пвим Минималним услпвима љпје је дпнеп Наципнални савеу за виспљп
пбразпваое (нпр. М11–М14 или М41–М45), уај услпв испунип.
Мпнпграфија прписуељла из дпљупрсље дисеруације не мпже биуи једина мпнпграфија
љап услпв за избпр у зваое.
Садржај и резулуауи умеунишљписураживашљих, наушнписуражвашљих и сурушних
аљуивнпсуи насуавниља, сарадниља и сууденауа Фаљулуеуа усљлађени су са Наципналнпм
сурауегијпм развпја пбразпваоа у Србији и Сурауегијпм пбезбеђеоа љвалиуеуа Универзиуеуа
уменупсуи у Бепграду 8/15 21. маруа 2018. гпдине.
Међунарпдна мпбилнпст наставника, сарадника и студената Факултета
Фаљулуеу је сурауещљи ппредељен да развија међунарпдну сарадоу љрпз мпбилнпсу љап
инуегрални деп прпцеса инуернаципнализације виспљпг пбразпваоа у сљладу са међунарпднп
прихваћеним дпљуменуима, нпрмауивним аљуима и ппщуим аљуима Универзиуеуа умеунпсуи.
Прпјељуи мпбилнпсуи су заснпвани на принципима аљадемсљих размена усппсуављеним
у прпграму Еразмус, љпји је преухпдип Еразмус плусу. Пви прпјељуи су билауерални јер
пбухвауају сарадоу усуанпва из две земље, најшещће пп једну из сваље, а у реуљим слушајевима
виспљпщљплсље усуанпве из једне прпграмсље земље мпгу биуи удружене у наципнални
љпнзпрцијум за мпбилнпсу.
У пљвиру прпграма Еразмус+ ппсупји разлиља између прпјељауа мпбилнпсуи између две
прпграмсље земље (нпр. Францусље и Немашље), љпји су резервисани за виспљпщљплсље
усуанпве из прпграмсљих земаља, и прпјељауа мпбилнпсуи између једне прпграмсље и једне
парунерсље земље, у љпјима мпгу да ушесувују и виспљпщљплсље усуанпве из Србије.
Прпјељуи мпбилнпсуи између једне прпграмсље и једне парунерсље земље
ппдразумевају мпбилнпсу сууденауа и заппслених на виспљпщљплсљим усуанпвама између
прпграмсљих земаља и Србије, и уп:
• мпбилнпсу сууденауа;
• мпбилнпсу насуавнпг пспбља са циљем извпђеоа насуаве;
• мпбилнпсу насуавнпг и ненасуавнпг пспбља са циљем усаврщаваоа.
Пријаве за прпјељуе ппднпсе виспљпщљплсље усуанпве из прпграмсљих земаља свпјим
наципналним агенцијама. Пне су уједнп и љппрдинаупри прпјељауа, дпљ су виспљпщљплсље
усуанпве из Србије у улпзи парунера. Ппщуп пријаву ппднпсе виспљпщљплсље усуанпве из
прпграмсљих земаља, упљпм прпцеса пријаве пне мпгу уражиуи разлишиуе инфпрмације пд
виспљпщљплсље усуанпве из Србије љаљп би пријава за прпјељау била щуп љвалиуеунија.
У пљвиру прпграма Еразмус+, КА 107 прпграма мпбилнпсуи, Фаљулуеу музишље
умеунпсуи у Бепграду (Универзиуеу умеунпсуи у Бепграду) реализује мпбилнпсуи сууденауа,
насуавниља и ненасуавнпг пспбља у пљвиру међуинсуиууципналних угпвпра са следећим
инсуиууцијама:
- The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk
- Conservatorium Superior de Musica de Vigo
- Lithuanian Academy of Music and Theatre
- Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”
- The Liszt Academy of Music
- Conservatorium Superior de Musica de Vigo
- University of Opole
- University of Music and Performing Arts Vienna
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-

Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo
Aristotle University of Thessaloiki
Royal Birmingham Conservatoire
University of Tartu Viljandi Culture Academy
Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini“ Firenze
Conservatorio di Musica “Nino Rota“
Academia Internacionale di Musica di Cagliari

Издавачка делатнпст Факултета
Издавашља делаунпсу Фаљулуеуа пбухвауа щуампане публиљације насуавне лиуераууре,
мпнпграфсљих и серијсљих публиљација, уемаусљих збпрниља и збпрниља наушних и сурушних
сљуппва, музиљалија, сампсуалних и прауећих аудип и визуелних издаоа, билуена, љауалпга и
брпщура, а у фпрмираоу је и елељурпнсљп издаое публиљација на сајуу Фаљулуеуа. Пснпвна
делаунпсу пднпси се на издаваое насуавне лиуераууре (предмеуне учбениље, прирушниље,
праљуиљуме, збирље задауаља, збпрниље релевануних уељсупва и суудија, нпуних и звушних
мауеријала) шији су ауупри насуавници и сарадници Фаљулуеуа, а са циљем перманенунпг
унапређиваоа насуаве на Фаљулуеуу.
Издавашља делаунпсу Фаљулуеуа пбухвауа издаваое:
- насуавне лиуераууре,
- мпнпграфсљих и серијсљих пубиљација,
- уемаусљих збпрниља и збпрниља са наушних и сурушних сљуппва,
- музиљалија
- аудип и видеп издаоа (сампсуалних или прауећих)
- брпщура и псуалих публиљација
У псуале публиљације љпје издаје Фаљулуеу спадају:
- билуени и љауалпзи,
- планпви и прпграми суудија и други мауеријали везани за насуавни прпцес на
Фаљулуеуу,
- инфпрмаупри и други мауеријали везани за упис и марљеуинщље аљуивнпсуи за
прппаганду
- суудија,
- публиљације везане за љурсеве, инпвацију знаоа и друге видпве пбразпваоа љпји нису
- пбухваћени планпвима и прпграмима суудија на Фаљулуеуу,
- псуале неппменууе публиљације за љпје се уљаже ппуреба за издаваоем.
Фаљулуеу пбавља издавашљу делаунпсу сампсуалнп или у сарадои са другим
усуанпвама. Када се публиљације издају у сарадои са другим усуанпвама међуспбни пднпси се
уређују ппсебним угпвприма. Све публиљације Фаљулуеу мпже издауи и у елељурпнсљпм пблиљу.
Пснпвна издавашља делаунпсу се пднпси на издаваое насуавне лиуераууре, прилиљпм
шијег издаваоа ће се првенсувенп впдиуи рашуна п унапређеоу насуаве на Фаљулуеуу. Насуавна
лиуерауура је пснпвнп и пбавезнп насуавнп средсувп љпје сууденуи Фаљулуеуа љприсуе у
савлађиваоу предмеуа суудијсљпг прпграма. Насуавна лиуерауура пбухвауа следеће: предмеуне
учбениље, сљрипуа, прирушниље, праљуиљуме, збирље задауаља, збпрниље релевануних уељсупва и
суудије, нпуни и звушни мауеријал љап и другу сурушну лиуераууру љпја се љприсуи у свим
пблицима насуаве. Учбениљ и друга насуавна средсува нпсе пзнаљу «измеоенп и дппуоенп
издаое» уљплиљп је у пднпсу на преухпднп издаое изврщена измена и/или дппуна вище пд
20% мауеријала.
Фаљулуеу издаје и превпде и музиљалије неппхпдне за пдвијаое насуаве на Фаљулуеуу,
где су регулисана ауупрсља права.
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Мпнпграфсљим публиљацијама смаурају се љоиге љпје сампсуалнп и свепбухваунп
пбрађују пдређену уему из дпмена неље науље, меупдплпщљим ппсуупљпм примереним свпјпј
уеми и прихваћеним у даупј науци.
Серијсљим публиљацијама смаурају се шаспписи, билуени, гпдищоаци, збпрници радпва
и слишна грађа љпја се пбјављује суљцесивнп, у пдређеним временсљим инуервалима, на
щуампанпм или елељурпнсљпм медију са нумеришљим и хрпнплпщљим пзнаљама.
Темаусљи збпрниљ је љплељуивна наушна публиљација ппсвећена пдређенпм наушнпм
прпблему љпју издаје наушна усуанпва или наушнп удружеое, у љпјпј се пбјављују сурушнп
рецензирани пригинални наушни радпви, уљљушујући љпнашне уељсупве реферауа саппщуених на
уемаусљим наушним сљуппвима.
Збпрниљ радпва са наушнпг сљупа је публиљација љпју издаје прганизаупр сљупа
сампсуалнп или у сарадои са нељим издавашем или шаспписпм, а у љпјпј се пбјављују прилпзи
саппщуени на сљупу у целини (збпрници, саппщуеоа) или сажеуи пднпснп у извпду (збпрници
резимеа, апсураљуа).
Фаљулуеу мпже да издаје аудип и видеп издаоа у насуавне и у сврхе прпмпције
ансамбала, насуавниља, сарадниља и сууденауа Фаљулуеуа.

Нпви Звук/New Sound
Инуернаципнални шасппис за музиљу Нпви Звуљ је ппљренуу 1993. гпдине са циљем да
прппагира дпмаће музишљп суваралащувп и уепријсљу мисап п музици – музиљплпщљу,
еунпмузиљплпщљу, аналиуишљу, филпзпфсљу, есуеуишљу... Шасппис излази два пууа гпдищое у
щуампанпј (енглесљи језиљ) и елељурпнсљпј (српсљи језиљ) верзији, и сваљи брпј је праћен
пдгпварајућим CD издаоем.
Дп 1998. гпдине издаваш шаспписа је Савез прганизација љпмппзиупра Југпславије, љада
уу улпгу преузима Музишљп-инфпрмауивни ценуар. Пд 1. јуна 2008. гпдине нпви издаваш
Инуернаципналнпг шаспписа за музиљу Нпви Звуљ је Фаљулуеу музишље умеунпсуи, где се и
налази нпвп седищуе редаљције.
Нпви звуљ је аљадемсљп перипдишнп издаое у пбласуи музиље у фпрми
инуернаципналнпг шаспписа. Шасппис прпмпвище музишљу љреауивнпсу и уепријсље љпнцепуе п
музици – музиљплпщље, еунпмузиљплпщље, аналиуишље, филпзпфсље, есуеуишље... Иаљп уежищуе
суавља на предсуављаое српсље савремене и урадиципналне музиље щирпм свеуа, Нпви Звуљ
се уаљпђе бави прпвпљауивним пиуаоима п музишљим и наушним прпблемима везаним музиљу у
другим земљама. Шасппис се фпљусира на ппеуиљу љпмппзиупра и оихпве нпве љпмппзиције,
разне исураживашље прпблеме, иуд, са аспељуа анализе и љпнуељсууалнпг музиљплпщљпг
уумашеоа. Нпви звуљ садржи и преглед међунарпдних фесуивала нпве музиље, љриуиље љоига и
љпмпаљу дисљ издаоима и мищљеоа п пдбрани масуер и дпљупрсљих уеза.
Центар за перманентнп пбразпваое Факултета
Ценуар за перманенунп пбразпваое је јединица насуавнп-умеунишљп-наушне делаунпсуи
Фаљулуеуа, љпја сампсуалнп или у сарадои са другим виспљпщљплсљим усуанпвама реализује
прпграме перманенунпг пбразпваоа ван пљвира суудијсљих прпграма за љпје Фаљулуеу има
дпзвплу за рад.
Делаунпсу ценура псуварује се ангажпваоем насуавниља и сарадниља љпји су у раднпм
пднпсу на Фаљулуеуу, а у сљладу са умеунишљим, сурушним и наушним љпмпеуенцијама шланпва.
Делаунпсу Ценура шине следеће аљуивнпсуи и задаци:
- прпмпвисаое перманенунпг пбразпваоа,
- прпмпвисаое мпбилнпсуи и флељсибилнпсуи, пднпснп сппспбнпсуи Фаљулуеуа да
адељваунп и правпвременп реагује на ппуребе за знаоима и вещуинама,
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-

припрема плана и прпграма перманенунпг пбразпваоа, љпји пдгпварају ппуребама
ппуенцијалних љприсниља, пднпснп ппуребама ппјединаца,уржищуа рада, уже и щире
друщувене заједнице,
- прганизпваое и извпђеое насуаве у пљвиру перманенунпг пбразпваоа,
- прпвера знаоа и издаваое увереоа,
- пружаое савеупдавних и љпнсулуанусљих услуга заинуереспваним лицима,
- прганизпваое и извпђеое љурсева, семинара, радипница, сурушних и наушних
савеупваоа и других пблиља усаврщаваоа за суицаое и инпвацију знаоа из ппјединих
пбласуи из умеунпсуи, науље и суруље,
- издаваое прирушниља, сурушне лиуераууре и других мауеријала за ппуребе љурсева,
семинара, радипница и др,
- врщеое других ппслпва предвиђених Суаууупм и ппверене ппслпве пд других пргана
Фаљулуеуа.
У пљвиру Ценура реализују се прпграми перманенунпг пбразпваоа из oбласуи
умеунпсуи, друщувенп хуманисуишљих науља и инуердисциплинарних пљвира, а у циљу:
- унапређеоа ппсупјећих и суицаоа нпвих знаоа, вещуина, сппспбнпсуи и љпмпеуенција
нарпшиуп у услпвима пбавезе заппслених да се у упљу рада пбразују, сурушнп
псппспбљавају и усаврщавају за рад,
- псавремеоаваоа љулуурне праљсе,
- брже инуеграција умеунишљпг, љулуурнпг и наушнпг знаоа у развпју админисурауивне и
инсуиууципналне суруљууре земље,
- развијаоа љулууре пбразпваоа и ушеоа у упљу прпфесипналне љаријере.
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 6. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Насуавни љадар се бира на пснпву умеунишљих,
наушних и сурушних љпмпеуенција +++
2. Фаљулуеу пмпгућава сууденуима ушещће на
најпресуижнијим љпнцеруним ппдијумима у земљи и
инпсурансуву+++
3. Вепма бпгауа издавашља делаунпсу Фаљулуеуа+++
4. Велиљи брпј публиљација у шаспписима са SCI лисуе
+++
5. Велиља ангажпванпсу насуавниља и сарадниља на
прпјељуима+++
6. Ангажпваое сууденауа дпљупрсљих аљадемсљих
суудија у насуави +++
7. Знашајна умеунишља и наушна дпсуигнућа насуавнпг
љадра у међунарпдним размерама+++
O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Пувпрене мпгућнпсуи за инпвираое насуавних
садржаја уппредп са развпјем умеунишљпг и наушнпг
рада +++
2. Кпнљурисаое и ушещће у прпјељуима везаним за
мпдернизацију насуаве, размену сууденауа и
насуавнпг пспбља, изградоу љапациуеуа НИП +++

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. Непреппзнаваое пд суране државних инсуиууција
ппуребе
већег
улагаоа
у
умеунишљи
и
наушнписураживашљи рад +++

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Недпсуауаљ финансијсљих средсуава пд
пдгпварајућих државних инсуиууција +++

суране

Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи

в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа суандарда 6
За дугпрпшнп планираое и суабилнп фунљципнисаое Фаљулуеуа недпсуају нам пдгпвпри
надлежних инсуиууција у вези са финансираоем Фаљулуеуа.
Ппказатељи и прилпзи за стандард 6:
Табела 6.1. Назив уељућих наушнписураживашљих/умеунишљих прпјељауа, шији су руљпвпдипци
насуавници суалнп заппслени у виспљпщљплсљпј усуанпви.
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Табела 6.2. Списаљ насуавниља и сарадниља заппслених у виспљпщљплсљпј усуанпви, ушесниља у
текућим дпмаћим и међунарпдним прпјектима
Табела 6.3. Збирни преглед наушнписураживашљих и умеунишљих резулуауа у усуанпви у
преухпднпј љалендарсљпј гпдини према љриуеријумима Минисуарсува и љласифиљације
умеунишљп-исураживашљих резулуауа.
Табела 6.4. Списаљ SCI/ ССЦИ-индељсираних радпва пп гпдинама за преухпдни урпгпдищои
перипд. (Навесуи референце са редним брпјем)
Табела 6.5. Лисуа пдбраоених дпљупрсљих дисеруација и умеунишљих прпјељауа (име
љандидуауа, име менупра, назив дисеруације и гпдина пдбране, публиљпвани резулуауи) у
виспљпщљплсљпј усуанпви у преухпдне ури щљплсље гпдине
Табела 6.6.Списаљ сурушних и умеунишљих прпјељауа љпји се уренуунп реализују у усуанпви шији
су руљпвпдипци насуавници суалнп заппслени у виспљпщљплсљпј усуанпви.
Табела 6.7. Списаљ менупра према уренуунп важећим суандардима љпји се пднпси на
испуоенпсу услпва за менупре у пљвиру пбразпвнп-наушнпг, пднпснп пбразпвнпумеунишљпг
ппља, љап и пднпс брпја менупра у пднпсу на уљупан брпј насуавниља на виспљпщљплсљпј
усуанпви.
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Табела 6.1. Назив и брпј уељућих наушнписураживашљих/умеунишљих прпјељауа шији су руљпвпдипци насуавници суалнп заппслени у виспљпщљплсљпј
усуанпви.
Редни
брпј

Назив и евиденципни брпј прпјељуа

Дпмаћи (Д) и
међунарпдни
(М)

Назив финансијера

„Иденуиуеуи српсље музиље у свеусљпм љулуурнпм љпнуељсуу“ Ев. бр.:
177019

Д

1.

„Музишља и играшља урадиција мулуиеунишље и мулуиљулууралне Србије“
Ев. бр.: 177024

Д

2.

Жан Мпне (Jean Monnet) прпјељуа Музичљи идентитети и еврппсља
перспељтива – интердисциплинарни приступ (Musical identities and
European perspective: an interdisciplinary approach, 553391-EPP-1-2014-1RS-EPPJMO-MODULE)
Прпјељау „Ппбпљщаваое дигиуалних љпмпеуенција и предузеунишљих
вещуина аљадемсљих музишара у Србији за љулуурнп ангажпваније
друщувп“ – ДЕМУСИС (брпј прпјељуа: 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2CBHE-JP)
28. Баспманија, фесуивал љпнурабаса 2019. (Герић Слпбпдан)

М

9–14.2. Фесуивал савремене музиље ReConstruction у прганизацији
Ансамбла за нпву музиљу Градилищуе (Неда Хпфман)
Кпнцеру Кваруеуа Ансамбла 13 гудаша (1. мару 2018. гпдине)

Д

Прпјељау из пбласуи Изградое
љапациуеуа
у
виспљпм
пбразпваоу прпграма Еразмус +
Еврппсље уније
Минисуарсувп За љулууру и
инфпрмисаое, Сљупщуина града
Бепграда
СПКПЈ

Д

СПКПЈ

4

Кпнцеру Кваруеуа Ансамбла 13 гудаша (11. април 2018. гпдине)

Д

СПКПЈ

4

Кпнцеру Ансамбла Градилищуе (15. фебруар 2019. гпдине)

Д

СПКПЈ

10

Камерни љпнцеру, Грац, Ппцини дуеу и Двпржаљ љваруеу (1. мару 2019.
гпдине)

М

Еуфпнија прпјељау

6

3.

4.

М

М

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Минисуарусвп прпсвеуе, науље и
уехнплпщљпг развпја Републиље
Србије
Минисуарусвп прпсвеуе, науље и
уехнплпщљпг развпја Републиље
Србије
Еврппсља
унија
ЕРАСМУС+
прпјељау

Брпј ушесниља на
прпјељуу
21

10

10
33

100
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Ресиуал, сала Универзиуеусље библипуеље у Крагујевцу, 4.09.2018.

Д

ФИЛУМ Крагујевац

1

Насууп у љамернпм дуу са виплпншелисуљиопм Сандрпм Белић, љап и
сплисуишљи на фесуивалу „Дани Владе Милпщевића“ у Баоа Луци,
11.04.2019.
Насууп у љамернпм дуу са виплпншелисуљиопм Сандрпм Белић, љап и
сплисуишљи, у пљвиру љпнцеруне сезпне КПТПР АРТ-а, 3.јун 2019.
Снимаое љпмпаљу дисља са делима српсљпг љпмппзиупра
минималисуишљпг правца, Владимира Тпщића за сплп љлавир,
Ресиуал пијанисуљиое Науаще Миурпвић, сала Универзиуеусље
библипуеље у Крагујевцу 04.09.2018.
Кпнцеру љап сплисуа и љамерни музишар на Фесуивалу љласишне музиље у
Улциоу, Црна Гпра, 08. 09. 2018.
Дпљупрсљи умеунишљи прпјељау, ресиуал – варијаципни циљлуси у
перипду пд 18. дп 21. веља, 05.10.2018.
Снимаое љпмпаљу дисља са делима Рампа, Баха, Мпцаруа, Шајљпвсљпг,
Франља, Раишљпвића и Рпзенблауа, 17.-19. 10.2018.
Снимаое DVD-а са делима Рампа, Баха, Мпцаруа, Шајљпвсљпг, Франља,
Раишљпвића и Рпзенблауа, 18. 10. 2018.
Кпнцеру љап љамерни музишар у Сали Old Westbury Gardens (Long Island,
New York, USA) са делима Сен-Санса и Щумана, 3. 11. 2019
Сплисуишљи ресиуал са делима Рампа, Баха, Мпцаруа, Шајљпвсљпг,
Франља, Раишљпвића и Рпзенблауа, Сала Сљупщуине града Бепграда,
08.03. 2019.
Кпнцеру у љлавирсљпм дуу са пијанисуљиопм Свеуланпм Мерман са
делима Рахмаоинпва, Шајљпвсљпг, Хашаууријана, Фпреа на Фесуивалу
љласишне музиље у Афјпнљарахисару у Турсљпј, 06.04.2019.
Умеунишљи прпјељау урија „Фемина“ : „Инууиција“, нпсилац прпјељуа –
Маја Михић

М

Аљадемија умеунпсуи Баоа Луља,
Р Српсља

2

М

КПТПР АРТ

2

Д

Удружеое љпмппзиупра Србије

2

Д

ФИЛУМ, Крагујевац

2

М

Ппщуина града Улциоа

5

Д

ФМУ, Бепград

1

М

Еврпвал – Загреб, Хрваусља

1

М

1

М

Еврпвал, музеј Мимара, Загреб,
Хрваусља
Poetica Musica, New York, USA

Д

Сљупщуина града Бепграда

1

М

Ппщуина Афјпнљарахисар, Турсља

2

Д

Спљпј, Прганизација музишљих
ауупра Србије

3

24.

Српсљи ауупри у музици за 2 љлавира

Д

Сљупщуина града Бепграда

25.

Минималфесу

Д

СПКПЈ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

4

4
5
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26.
27.
28.

Музиља за гудаше

Д

СПКПЈ

CE CULT2015/COOP1-ROSTRUM+

M

EACEA Creative Europe

Међунарпдна урибина љпмппзиупра

М

17. Међунарпдни фесуивал харфе у Бепграду (реализпван у 2018 гпдини)
– руљпвпдилац Милена Суанищић, ванредни прпфеспр

М

3 љпнцеруа ппвпдпм 20 гпдина рада дуа Флпрал (реализпван у 2018
гпдини) – руљпвпдилац Милена Суанищић, ванредни прпфеспр
Harpe seule - -љпнцеруи (реализација 2018-2019 гпдина – у упљу) –
руљпвпдилац Милена Суанищић, ванредни прпфеспр
Les harpes de Belgrade - (реализпван у 2018 гпдини) – руљпвпдилац
Милена Суанищић, ванредни прпфеспр

Д

18. Међунарпдни фесуивал харфе у Бепграду (реализација у 2019
гпдини) – руљпвпдилац Милена Суанищић, ванредни прпфеспр
Снимаое и издаваое љпмпаљу дисља са музиљпм за харфу и љамерне
ансамбле са харфпм (реализација 2019-2020 гпдина), руљпвпдилац
Милена Суанищић, редпвни прпфеспр

Д

29.

30.
31.

Д
М

32.

33.
34.

Д

СПКПЈ

20
7
1

Минисуарсувп
љулууре
и
инфпрмисаоа РС, Сељреуаријау за
љулууру града Бепграда, СПКПЈ,
Иуалијансљи инсуиууу за љулууру,
Аусуријсљи љулуурни фпрум
Сељреуаријау за љулууру града
Бепграда
СПКПЈ

50

Минисуарсувп
љулууре
и
инфпрмисаоа РС - Кпнљурс за
реализацију
прпграма
у
Кулуурнпм ценуру Србије у
Паризу
Сељреуаријау за љулууру града
Бепграда
СПКПЈ

2

M

2
1

30
25

12

35.

Снимаое и издаваое другпг суудијсљпг албума Ниљплпв-Иванпвић
Ундељуеуа

36.

Прпмпција првпг суудијсљпг албума чез сасуава “Dragan Dalina trio and
quartet”

Д

37.

Jazz Academy Dortmund/Novi Sad

M

Кулуурни Ценуар Нпви Сад

38.

Снимаое, миљспваое, масуеринг, щуампаое и издаваое албума (Сава

Д

СПКПЈ

СПКПЈ
СПКПЈ

4
50

4
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Милеуић)
„Све у свему“ (мјузиљл „Пећина“) – ауупрсљи умеунишљи прпјељау
(212/2019, 30-4823И)
„Каљп се слуща чез“ – серијал јавних предаваоа/радипница
Снимаое и издаваое првпг суудијсљпг албума ауупрсљпг чез сасуава
Schime + One
Дпн Кихпу, балеу
Краљица Маргп, балеу
Дама с љамелијама
Јадници, мјузиљл

Д
M

40
8

Д

СПКПЈ

Д
Д
Д
М

Нарпднп ппзприщуе у Бепграду
Нарпднп ппзприщуе у Бепграду
Нарпднп ппзприщуе у Бепграду
Мадленианум

120
300
120
100

Пперсљи љпнцеру

Д

Мадленианум

90

Симфпнијсљи љпнцеру

М

Баоалушља филхармпнија

80

Фанупм из Ппере

Д

Ппзприщуе на Теразијама

100

Мама Миа

Д

Ппзприщуе на Теразијама

100

Виљупр Виљуприа

Д

Ппзприщуе на Теразијама

100

Нељи уп впле вруће

Д

Ппзприщуе на Теразијама

80

Брпдвејсље врагплије

Д

Ппзприщуе на Теразијама

90

Српсља музиља за љларинетсљи трип

Д

СПКПЈ

„Мпнуажа шела“

Д

Минисуарсувп
љулууре
и
инфпрмисаоа Републиље Србије

Миљаел Таривердиев:”Пшељиваое”Мпнпппера
Науаща Јпвпвић-сппранп
Марија Суајић-диригену

м

Русљи дпм,Гаспрпм,ФМУ

54.

55.

ЦЕБЕФ, СПКПЈ, ПИ, УК „Вуљ
Суефанпвић Карачић“
Удружеое
музишара
чеза,
забавне и рпљ музиље Србије

6

9
10 љпмппзиупра
7 извпђаша
22
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Владан Ђурљпвић-режисер
Ивана Милууунпвић-асисуену режисера
Камерни прљесуар сууденауа ФМУ
Руљпвпдиуељ прпељуа Људмила Ппппвић-редпвни прпфеспр ФМУ
21 јун.2019. велиља сала Русљпг дпма
10.јул.2019 Међунарпдни фесуивал Русље љласишне музиље “Кусуендпрф
љласиљ”Мпљра гпра
56.

Tango’d
ЗВУК ЛИТУРГИЈЕ, ПДЈЕЦИ...

Д
Д

Кпнцеруна уурнеја у Кину

М

INTER NOS...

Д

Србији у ппхпде

Д

Ппера „Севиљсљи берберин“ Ђпаљина Рпсинија, у заједнишљпј
прганизацији ФМУ са Фаљулуеупм драмсљих умеунпсуи и Фаљулуеупм
примеоених умеунпсуи, шија је премијера била 21. априла 2019. гпдине,
на Велиљпј сцени Нарпднпг ппзприщуа у Бепграду и реприза 12. маја
2019. гпдине на Велиљпј сцени УК „Вуљ Суефанпвић Карачић“ у Бепграду
SHAKE & SPEAR SERBIAN SHOW – љпнцеру за Дан државнпсуи у Кулуурнпм
ценуру Србије у Паризу, 2018.
Впљална лириља Дејана Деспића

Д

Звушнп снимаое шеуири циљлуса песама Круг, Дубрпвачљи љанцпнијер,
Ђулићи и Увепци Впљална лириља Дејана Деспића
Кпнцеру Балљан Брас Кпнељуипн,Ппера Брас-Белеф 3.07.2018.

57.

58.

59.
60.

61.

62.
63.
64.
65.

СПКПЈ
Минисуарсувo прпсвеуе, науље и
уехнплпщљпг
развпја,
Сељреуаријау за љулууру Града
Бепграда, СПКПЈ
Минисуарсувп прпсвеуе, науље и
уехнплпщљпг развпја, Фаљулуеу
музишље
умеунпсуи,
Кпнзерваупријум
Zhejiang,
Хангчпу, Кина
Минисуарсувo прпсвеуе, науље и
уехнплпщљпг развпја, СПКПЈ
Минисуарсувo прпсвеуе, науље и
уехнплпщљпг развпја
Сељреуаријау
за
љулууру
Сљупщуине града Бепграда

Д

Минисуарсувп љулууре

Дпмаћи (Д)
Дпмаћи (Д)

Минисуарсува
инфпрмисаоа РС
СПКПЈ

М

Белеф

љулууре

3
38

30

35
30
Сплисуи,
Хпр
и
Прљесуар Фаљулуеуа
музишље умеунпсуи

2
и

2
2
4
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66.
67.
68.

69.

Спнауе за виплину и љлавир (Мпљраоац, Марић) 2019.
Клавирсљи ресиуал (Марљпвић, Трајљпвић, Сљрјабин) 2019.
Кпнцеру Балљан Брас Кпнељуипн,Фесуивал Св.Марља,Црљва Св.Марља
,Загреб,22.04.2018.
Кпнцеру Балљан Брас Кпнељуипн,Савремене Кпмппзиције за брас
љвинуеу,Међунарпдна Трибина Кпмппзиупра,8.10.2018.

Д
Д
М

8.Класиљ Фесу-Паншевп 2018.( Пгоен Ппппвић)

М

9.Класиљ Фесу-Паншевп 2019. ( Пгоен Ппппвић)

М

Фесуивал Буну
( Љубища Јпванпвић,редпвни прпфеспр)
Регипнална дешија филхармпнија,(Љубища
прпфеспр,умеунишљи руљпвпдилац)

М

Јпванпвић,

редпвни

2
1
4
4

М
М

Фпндација Деца деци

35

71.

73.

и

Међунарпдна
Трибина
Кпмппзиупра
Минисуарсувп за љулууру и
инфпрмисаое Р. Србије
Минисуарсувп за љулууру и
инфпрмисаое Р. Србије
Град Паншевп
Минисуарсувп за љулууру и
инфпрмисаое Р. Србије
Град Паншевп
СПКПЈ

70.

72.

Минисуарсувп за љулууру
инфпрмисаое Р. Србије
СПКПЈ
СПКПЈ
Фесуивал Св.марља,Загреб

80

90

Наппмена: Рецензенусља љпмисија ће, слушајним избпрпм, прпвериуи угпвпре
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Табела 6.2. Списаљ насуавниља и сарадниља заппслених у виспљпщљплсљпј усуанпви, ушесниља у уељућим међунарпдним и дпмаћим прпјељуима
Редни
брпј

Име презиме

Зваое

1.

др Ивана Перљпвић, руљпвпдилац прпјељуа

редпвни прпфеспр

2.

др Споа Маринљпвић

редпвни прпфеспр

3.

др Бланља Бпгунпвић

редпвни прпфеспр

4.

др Весна Миљић

редпвни прпфеспр

5.

др Аница Сабп

редпвни прпфеспр

6.

др Драгана Јеремић – Мплнар

редпвни прпфеспр

7.

др Тијана Ппппвић-Млађенпвић

редпвни прпфеспр

8.

др Ана Суефанпвић

редпвни прпфеспр

9.

др Драгана Супјанпвић – Нпвишић

редпвни прпфеспр

10.

др Марија Масниљпса

ванредни прпфеспр

11.

др Милена Медић

дпцену

12.

др Ивана Вуљсанпвић

дпцену

13.

др Санела Ниљплић

дпцену

14.

др Биљана Лељпвић

дпцену

15.

др Ивана Илић

дпцену

16.

др Ивана Миладинпвић – Прица

асисуену са дпљупраупм

17.

др Радпщ Миурпвић

асисуену са дпљупраупм

18.

Адриана Сабп

исураживаш - приправниљ

19.

Неда Кплић

исураживаш - приправниљ

20.

Марија Радпванпвић

исураживаш - приправниљ

21.

Маща Спаић

исураживаш - приправниљ

Назив прпјељуа

„Иденуиуеуи српсље музиље у свеусљпм љулуурнпм љпнуељсуу“
Ев. бр.: 177019
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22.

др Димиурије Гплемпвић, руљпвпдилац прпјељуа

редпвни прпфеспр

23.

др Мирјана Заљић,

ванредни прпфеспр

24.

др Селена Раљпшевић,

ванредни прпфеспр

25.

др Саоа Радинпвић,

ванредни прпфеспр

26.
27.

др Саоа Ранљпвић,
др Младен Марљпвић,

дпцену
дпцену

28.

др Дуоа Оаради,

дпцену

29.

др Ива Ненић, дпцену

дпцену

30.

Здрављп Ранисављевић, насуавниљ

насуавниљ

31.

Јелена Јпљпвић

исураживаш - приправниљ

32.

др Марија Масниљпса, руљпвпдилац прпјељуа

ванредни прпфеспр

33.

др Споа Маринљпвић,

редпвни прпфеспр

34.

др Весна Миљић

редпвни прпфеспр

35.

др Драгана Јеремић-Мплнар

редпвни прпфеспр

36.

др Ивана Перљпвић

редпвни прпфеспр

37.

др Тијана Ппппвић – Млађенпвић

редпвни прпфеспр

38.

др Драгана Супјанпвић – Нпвишић

редпвни прпфеспр

39.

др Ана Суефанпвић

редпвни прпфеспр

40.

др Ивана Пеуљпвић - Лпзп

асисуену са дпљупраупм

41.

Марина Марљпвић

асисуену

42.

др Ивана Перљпвић

редпвни прпфеспр

43.

др ум. Милена Суанищић

редпвни прпфеспр

44.

мр Љиљана Несупрпвсља

редпвни прпфеспр

45.

др ум. Иван Брљљашић

ванредни прпфеспр

„Музишља
и
играшља
урадиција
мулуиљулууралне Србије“ Ев. бр.: 177024

мулуиеунишље

и

Жан Мпне (Jean Monnet) прпјељуа Музички идентитети и
еврппска перспектива – интердисциплинарни приступ
(Musical identities and European perspective: an interdisciplinary
approach, 553391-EPP-1-2014-1-RS-EPPJMO-MODULE)

Прпјељау „Ппбпљщаваое дигиуалних љпмпеуенција и
предузеунишљих вещуина аљадемсљих музишара у Србији за
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46.

мр Анеуа Илић

редпвни прпфеспр

47.

др ум. Владимир Цвијић

редпвни прпфеспр

48.

мр Гпрдана Мауијевић - Недељљпвић

редпвни прпфеспр

49.

мр Дејан Синадинпвић

редпвни прпфеспр

50.

др ум. Драгана С. Јпванпвић

ванредни прпфеспр

51.

Владимир Ниљплпв

ванредни прпфеспр

52.

др Санела Ниљплић

дпцену

53.

др Тијана Ппппвић Млађенпвић

редпвни прпфеспр

54.

др Мирјана Заљић

ванредни прпфеспр

55.

др Саоа Ранљпвић

ванредни прпфеспр

56.

др Селена Раљпшевић

ванредни прпфеспр

57.

др Ива Ненић

дпцену

58.

др Саоа Радинпвић

ванредни прпфеспр

59.

Владимир Кпраћ

асисуену

60.

Ниљпла Мијаилпвић

редпвни прпфеспр

61.

Ивана Пеуљпвић Лпзп

асисуену са дпљупраупм

62.

Ивана Миладинпвић Прица

асисуену са дпљупраупм

63.

Гпрдана Каран

редпвни прпфеспр

64.

Ивана Илић

дпцену

65.

Споа Лпншар

ванредни прпфеспр

66.

Драгана В. Јпванпвић

ванредни прпфеспр

67.

Ивана Вуљсанпвић

дпцену

68.

Бранља Ппппвић

дпцену

љулуурнп ангажпваније друщувп“ – ДЕМУСИС (брпј прпјељуа:
598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

66

69.

Димиурије Гплемпвић

редпвни прпфеспр

70.

Здрављп Ранисављевић

насуавниљ

71.

Младен Марљпвић

дпцену

72.

Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

73.

Дубравља Јпвишић

редпвни прпфеспр

74.

Дуоа Оаради

дпцену

Небпјща Игоаупвић

редпвни прпфеспр

Анимирани филм „Свеулпсуи и сенље“, ауупр Расуљп Ћирић,
Музиља и извпђеое: Небпјща Игоаупвић, Прпјељу је пдпбрен и
финансиран пд суране Минсуарсува љулууре

Кауарина Радпјишић Фиревсљи

сампсуални умеуниљи сарадниљ

Слпбпдан Герић
Слпбпдан Герић
Слпбпдан Герић
Слпбпдан Герић
Мадлен Супљић Васиљевић

редпвни прпфеспр
редпвни прпфеспр
редпвни прпфеспр
редпвни прпфеспр
ванредни прпфеспр

Мадлен Супљић Васиљевић
Мадлен Супљић Васиљевић

ванредни прпфеспр
ванредни прпфеспр

Неда Хпфман

вищи умеунишљи сарадниљ

Срђан Среуенпвић

ванредни прпфеспр

Срђан Среуенпвић

ванредни прпфеспр

Серијал љпнцерауа савременпг суваралащува, јавни љпнљурс
Завпда за љулууру Впјвпдине
Кпнцеру пдржан 18. Пљупбра у ЗКВ Нпви Сад, Дущица
Пплпвина випла, Кауарина Фиревсљи љлавир. Камерни Дуп
Кануабиле
EUPHONY 2019.
Класиљ фесу Паншевп 2019.
Класиљ фесу Паншевп 2018.
Фесуивал „Кпма“ 2018.
„Десеу гпдина саврщенпг љреуаоа“- умеунишљи прпјељау урија
„Ппљреу“, финансијер – Спљпј,
Умеунишљи прпјељау урија „Фемина“ : „Инууиција“
Умеунишљи прпјељау: „Мулуимедијална инуерпреуација
музиље“
Кпнцеруи ансамбла Градилищуе на Међунарпднпј урибини
љпмппзиупра 2018 (6. и 7.10), Сууденусљи љулуурни ценуар
9. дп 14. јула 2018. гпдине Међунарпдни фесуивал Бпљщпј
Менупр, сплп шелисуа симфпнијсљпг прљесура
6. и 7.10. 2018. Међунарпдна урибина љпмппзиупра, Кпнцеру са
Ансамблпм Градилищуе

75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
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Срђан Среуенпвић

ванредни прпфеспр

Срђан Среуенпвић

ванредни прпфеспр

Срђан Среуенпвић

ванредни прпфеспр

Уљи Пвасљаинен

сампсуални умеуниљи сарадниљ

91.

Љиљана Вуљеља

ванредни прпфеспр

92.

Љиљана Вуљеља

ванредни прпфеспр

93.

Љиљана Вуљеља

ванредни прпфеспр

94.

Науаща Миурпвић

ванредни прпфеспр

95.

Маја Михић

дпцену

96.

Маја Михић

дпцену

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Свеулана Савић
Таујана Милпщевић Мијанпвић
Бранља Ппппвић
Зпран Ерић
Исидпра Жебељан
Драган Лауиншић
Дращљп Ачић
Мр Љиљана Несупрпвсља
др ум. Милена Суанищић
др ум. Драгана С. Јпванпвић
Владимир Ниљплпв

ванредни прпфеспр
ванредни прпфеспр
дпцену
редпвни прпфеспр
редпвни прпфеспр
дпцену
дпцену
редпвни прпфеспр
ванредни прпфеспр
ванредни прпфеспр
ванредни прпфеспр

Мр Љиљана Несупрпвсља
др ум. Милена Суанищић

редпвни прпфеспр
ванредни прпфеспр

87.
88.
89.
90.

104.

105.

28.2. 2019. Грац, Кпнцеру прпјељуа Еуфпнија, Менупр и сплп
шелисуа
4.3. 2019.Бепград, Кпнцеру прпјељуа Еуфпнија, Менупр и сплп
шелисуа
5. 3. 2019. Загреб, Кпнцеру прпјељуа Еуфпнија, Менупр и сплп
шелисуа
Прпјељау Умеуниљ-уредниљ у гпсуима, КНУ, 10-11 нпвембар
2018.
„Кпнцеру за Невену“, Велиља сала КНУ, април 2018.гпд
Српсљи љпмппзиупри у музици за два љлавира, галерија КНУ,
пљупбар 2018.
Минималфесу, Иуалијансљи љулуурни ценуар, децембар 2018.
Премијернп изведенп делп у Србији Алељсандра РпзенблауаВаријације на уему Паганинија, 05.10.2018. ФМУ, Бепград
„Десеу гпдина саврщенпг љреуаоа“- умеунишљи прпјељау урија
„Ппљреу“, финансијер – Спљпј, нпсилац прпјељуа – Милпщ
Ниљплић
„Нпва српсља музиља за виплпншелп“ – прпјељау удружеоа
ЕСТА, финансијер – Минисуарсувп љулууре РС, нпсилац прпјељуа
- Немаоа Суанљпвић
РПСТРУМ+
РПСТРУМ+, Василије Мпљраоац Фесу
РПСТРУМ+, Међунарпдна урибина љпмппзиупра
РПСТРУМ+
РПСТРУМ+
РПСТРУМ+
РПСТРУМ+
17. Међунарпдни фесуивал харфе у Бепграду (реализпван у
2018 гпдини) ппдржан пд: Минисуарсува љулууре и
инфпрмисаоа РС, Сељреуаријауа за љулууру града Бепграда,
СПКПЈ-а, Иуалијансљпг инсуиуууа за љулууру, Аусуријсљпг
љулуурнпг фпрума
Les harpes de Belgrade - (реализпван у 2018 гпдини) ппдржан
пд Минисуарсува љулууре и инфпрмисаоа РС
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Мр Љиљана Несупрпвсља
др ум. Милена Суанищић
др ум. Драгана С. Јпванпвић
Ђпрђе Пеурпвић
мр Маја Смиљанић-Радић

редпвни прпфеспр
ванредни прпфеспр
ванредни прпфеспр
редпвни прпфеспр у пензији
редпвни прпфеспр

Снимаое и издаваое љпмпаљу дисља са музиљпм за харфу и
љамерне ансамбле са харфпм (реализација 2019-2020 гпдина),
ппдржан пд СПКПЈ-а

мр Маја Смиљанић-Радић

редпвни прпфеспр

мр Маја Смиљанић-Радић

редпвни прпфеспр

ERASMUS+
(University of Opole,Poland)
IPA, Romania / Регипнални семинар пргуљсље инуерпреуације и
импрпвизације, Сенуа (април, 2019.)

др ум. Милан Ппппвић

дпцену

др ум. Милан Ппппвић

дпцену

др ум. Милена Суанищић

редпвни прпфеспр

др ум. Милена Суанищић

редпвни прпфеспр

др ум. Милена Суанищић

редпвни прпфеспр

115.

Драган Ћалина

насуавниљ

116.
117.

Милан Ниљплић
Анђелљп Суупар

дпцену
дпцену

118.

Алељсандар Цвеуљпвић

дпцену

119.
120.

Алељсандар Цвеуљпвић
Луља Игоаупвић

дпцену
дпцену

106.

107.
108.
109.

110.

111.

112.

113.
114.

Трибина љпмппзиупра – Пгуљсље премијере

Дијалпг вељпва, прпјељу прихваћен на Пувпренпм јавнпм
ппзиву за ушещће у прпграмима прпменадних љпнцерауа
Кпларшеве задужбине за сезпну 2019/20
Црвенп–плавп–бела сазвучја, прпјељу прихваћен на Јавнпм
ппзиву Кулуурнпг ценура Впјвпдине Милпш Цроансљи, за
серијал љпнцерауа љамерне музиље 2019
Серија љпнцерауа "Цвеуне пахуље" - пбележаваое 20 гпдина
рада дуа Флпрал, прпјељау ппдржан пд суране СПКПЈ-а (20182019 гпд)
3 љпнцеруа ппвпдпм 20 гпдина рада дуа Флпрал (реализпван у
2018 гпдини) ппдржан пд Сељреуаријауа за љулууру града
Бепграда
Harpe seule - љпнцеруи (реализација 2018-2019 гпдина)
ппдржан пд СПКПЈ-а
Снимаое и издаваое првпг суудијсљпг албума чез сасуава
“Dragan Dalina trio and quartet ”
Кпнцеру Јелене Јпвпвић ппвпдпм прпмпције албума Heartbeat
Алељсандар Грујић, CD “Кплељција аудип надражаја”
Издаваое суудијсљпг албума ауупрсље чез музиље Угљеще
Нпваљпвића "Into The Deep Blue"
Vladimir Samardžid "My Stories"
Снимаое и издаваое првпг албума групе Drama Organ trio
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121.

Луља Игоаупвић

дпцену

122.

Луља Игоаупвић

дпцену

123.

Луља Игоаупвић

дпцену

124.

Сава Милеуић

дпцену

125.

Владимир Ниљплпв

ванредни прпфеспр

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Алељсандар Беншић
Драган Лазић
Гпран Маринљпвић
Игпр Лазић
Дарљп Карајић
Милпщ Ђпрђевић
Вељљп Кленљпвсљи
Мери Бпјић Радпјшић
Владимир Глигпрић

редпвни прпфеспр
редпвни прпфеспр
редпвни прпфеспр
ванредни прпфеспр
ванредни прпфеспр
дпцену
дпцену
сампсуални умеунишљи сарадниљ
сампсуални умеунишљи сарадниљ

135.

Кауарина Ппппвић

дпцену

136.

Кауарина Ппппвић

дпцену

137.

Кауарина Ппппвић

дпцену

138.

Кауарина Ппппвић

дпцену

139.

Кауарина Ппппвић

дпцену

Снимаое и издаваое првпг суудијсљпг албума чез сасуава
“Dragan Dalina trio and quartet ”
„Снимаое и издаваое првпг албума умеуниља pod називпм
Drum booty”
„Снимаое и издаваое другпг албума пијанисуљиое Милице
Тегелуије“
Снимаое и издаваое првпг суудијсљпг албума ауупрсљпг чез
сасуава Schime + One
Снимаое и издаваое другпг суудијсљпг албума НиљплпвИванпвић Ундељуеуа
Дпн Кихпу, Дама с љамелијама, Јадници, Краљица Маргп
Јадници, Фанупм из Ппере
Фанупм из Ппере
Фанупм из Ппере, Јадници
Краљица Маргп
Дпн Кихпу, Дама с љамелијама, Краљица Маргп
Дпн Кихпу, Дама с љамелијама, Јадници, Краљица Маргп
Фанупм из Ппере, Виљупр Виљуприа
Јадници
15 гпдина Бепградсљпг барпља (2018). Ппљрпвиуељ:
Минисуарсувп љулууре и инфпрмисаоа Републиље Србије.
Нпсилац прпјељуа: Удружеое грађана Бепградсљи Барпљ.

Барпљна бајља (2019). Ппљрпвиуељ: Минисуарсувп љулууре и
инфпрмисаоа Републиље Србије. Нпсилац прпјељуа: Удружеое
грађана Бепградсљи Барпљ.
Српсља музиља за љларинетсљи трип (2019). Нпсилац прпјељуа:
Кауарина Ппппвић. Ппљрпвиуељ: СПКПЈ.
Музиља Pour trois (2019). Нпсилац прпјељуа: Музишља пмладина
Бепграда. Ппљрпвиуељ: Минисуарсувп љулууре и инфпрмисаоа
Републиље Србије.
Музиља на дисљу (2019). Нпсилац прпјељуа: Мирјана Живљпвић.
Ппљрпвиуељ: СПКПЈ.
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Гпран Маринљпвић

редпвни прпфеспр

1.

140.

1. Фесуивал љамерне музиље. Ппљрпвиуељ: Ппљрајинсљи
сељреуаријау за љулууру, јавнп инфпрмисаое и пднпсе са
версљим заједницама Впјвпдине, Нпви Сад, 137-451-1203/2018.
Нпсилац прпјељуа Удружеое Нпвпсадсљи дувашљи љвинуеу.

2.
Гпран Маринљпвић

редпвни прпфеспр

Прпјељау 12 љпнцерауа Пећа и вуљ. Ппљрпвиуељ: Еврппсља
пресупница љулууре Нпви Сад 2021. Нпсилац прпјељуа: Српсљп
нарпднп ппзприщуе Нпви Сад у садарои са Удружељем
Нпвпсадсљи дувашљи љвинуеу

Гпран Маринљпвић

редпвни прпфеспр

Гпран Маринљпвић

редпвни прпфеспр

Гпран Маринљпвић

редпвни прпфеспр

Споа Лпншар

ванредни прпфеспр

Теа Димиуријевић

ванредни прпфеспр

Теа Димиуријевић

ванредни прпфеспр

Фесуивал љамерне музиље. Ппљрпвиуељ: Ппљрајинсљи
сељреуаријау за љулууру, јавнп инфпрмисаое и пднпсе са
версљим заједницама Впјвпдине, Нпви Сад, 137-451-1203/2019.
Нпсилац прпјељуа Удружеое Нпвпсадсљи дувашљи љвинуеу.
Прпјељау 12 љпнцерауа Пећа и вуљ. Ппљрпвиуељ: Еврппсља
пресупница љулууре Нпви Сад 2021. Нпсилац прпјељуа: Српсљп
нарпднп ппзприщуе Нпви Сад у садарои са Удружељем
Нпвпсадсљи дувашљи љвинуеу. 2018.
Прпјељау Нпва Српсља музиља за виплпншелп, Минисуарсувп
љулууре и инфпрмисаоа РС и Бепградсља Филхармпнија, ЕСТА
СРБИЈА, 2018.
“Beyond Quantum Music”
Прпјељау ппдржан пд; Creative Europe
Парунери у прпјељуу:
1. Музиљплпщљи инсуиууу САНУ (Србија)
2. Ценуар за нпву умеунпсу (Србија
3. ТпdaysArt Festival (Хпландија)
4. Ars Electronica (Аусурија)
5. Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
(Србија)
Српсља музиља за љлавир шеувпрпрушнп-љлавирсљи дуп Теа
Димиуријевић-Дејан Субпуић, Кулуурни ценуар Впјвпдине
"Милпщ Цроансљи", нпсилац прпјељуа Т. Димиуријевић
Трибина љпмппзиупра, Кпнцеру музиље за два љлавира,

141.

142.

143.

144.

145.

146.
147.
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Теа Димиуријевић

ванредни прпфеспр

Теа Димиуријевић

ванредни прпфеспр

Дејан Субпуић

ванредни прпфеспр

Дејан Субпуић

ванредни прпфеспр

Дејан Субпуић

ванредни прпфеспр

Дејан Субпуић

ванредни прпфеспр

Немаоа Суанљпвић

дпцену

Немаоа Суанљпвић

дпцену

Немаоа Суанљпвић

дпцену

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

Удружеое љпмппзиупра, нпсилац прпјељуа љлавирсљи дуп Теа
Димиуријевић-Дејан Субпуић, пљупбар 2019.
Сљице-музиља за љлавир шеувпрпрушнп, љлавирсљи дуп Теа
Димиуријевић-Дејан Субпуић, два љпнцеруа, СПКПЈ, нпсилац
прпјељуа Т. Димиуријевић, 2019
"Сусреуи-српсља музиља за љлавир шеувпрпрушнп, љлавирсљи
дуп Теа Димиуријевић-Дејан Субпуић СПКПЈ, два љпнцеруа
2018., нпсилац прпјељуа Т. Димиуријевић
Трибина љпмппзиупра, Кпнцеру музиље за два љлавира,
Удружеое љпмппзиупра, нпсилац прпјељуа љлавирсљи дуп Теа
Димиуријевић-Дејан Субпуић, пљупбар 2019.
Сљице-музиља за љлавир шеувпрпрушнп, љлавирсљи дуп Теа
Димиуријевић-Дејан Субпуић, два љпнцеруа, СПКПЈ, нпсилац
прпјељуа Т. Димиуријевић, 2019
"Сусреуи-српсља музиља за љлавир шеувпрпрушнп, љлавирсљи
дуп Теа Димиуријевић-Дејан Субпуић СПКПЈ, два љпнцеруа
2018., нпсилац прпјељуа Т. Димиуријевић
Српсља музиља за љлавир шеувпрпрушнп-љлавирсљи дуп Теа
Димиуријевић-Дејан Субпуић, Кулуурни ценуар Впјвпдине
"Милпщ Цроансљи", нпсилац прпјељуа Т. Димиуријевић
Нпва српсља музиља за виплпншелп – Мпнуажа шела (Ппдржали:
Минисуарсувп љулууре и инфпрмисаоа Републиље Србије;
Удружеое гудашљих педагпга „ESTA Србија“, Бепградсља
филхармпнија, РТС – Емисија „Суудип 6“)
Ушещће на 27. Међунарпднпј урибини љпмппзиупра
(прганизаупр: Удружеое љпмппзиупра) (прпграм:
„Једини глас“ за виплпншелп сплп С. Маљсимпвић, „Quasi
Sonata“ за виплпншелп сплп Лазара Ђпрђевића и „In Croce“ за
виплпншелп и хармпниљу (Ниљпла Пељпвић) Спфије
Губаидулине.) 6. пљупбар 2018.
Ушещће у прпјељуу удружеоа „Le Dimore del Quartetto“ из
Иуалије са удружеоем „Societa del Quartetto di Milano“, љап
извпђаш на љпнцеруу у Милану, пдржанпм 15. јуна у палауи
„Мецанпуе“.
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Немаоа Суанљпвић

дпцену

Немаоа Суанљпвић

дпцену

Дејан Субпуић

ванредни прпфеспр

Алељсандар Брујић

ванредни прпфеспр

157.

158.

159.

160.

(прпјељау прихваћен на Кпнљурсу Минисуарсува љулууре и
инфпрмисаоа РС , 2019)

Алељсандар Брујић

ванредни прпфеспр

161.

162.
163.

КПНЦЕРТ САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ ДУХПВНЕ МУЗИКЕ
(прпјељау прихваћен на љпнљурсу СПКПЈ-а 2019)

Драгана В. Јпванпвић

ванредни прпфеспр

Драгана В. Јпванпвић
Драгана В. Јпванпвић

ванредни прпфеспр
ванредни прпфеспр

Анеуа Илић

редпвни прпфеспр

Весна Щпуц - Тришљпвић

редпвни прпфеспр

164.

165.
166.

Ушещће у прпјељуу музеја „Peggy Guggenheim Collection“ из
Венеције, на љпнцеруу ппвпдпм пбележаваоа гпдищоице
рпђеоа Пеги Гугенхајм. У сарадои са гудашљим љваруеупм
„Нус“ (Иуалија), изведен Щуберу Гудашљи љваруеу.
Насууп на пувараоу 14. међунарпдне љпнференције
„Contextuality of Musicology“ (прганизаупр ФМУ у Бепграду).
Изведена дела С. Маљсимпвић (Једини глас), Д. Јпванпвић
(Memory 1) и П. Бпгданпвића (уз љлав. сарадоу Маје Михић)
„Балада за Власуу“.
Tango'd (2019) Нпсилац прпјељуа: Дејан Субпуић. Ппљрпвиуељ:
СПКПЈ
ДУХПВНА МУЗИКА ЕВРППСКИХ НАРПДА-СЕРИЈА БПЖИЋНИХ
КПНЦЕРАТА ПП ГРАДПВИМА ВПЈВПДИНЕ

1.Щљлпвсљи: енергија заблуде (Минисуарсувп љулууре и
инфпрмисаоа РС)
2. DEMUSIS (ERASMUS прпјељуи)
3. On the Breadline - Belgrade, Athens, Istambul, Palermo
(Wunderbar Cultural projects, Ministero dei beni e delle attivita
culturali e del turismo, Insituto centrale de la grafica, Italia)
Умеунишљи дирељупр прпјељуа Ппера „Севиљсљи берберин“
Ђпаљина Рпсинија, у заједнишљпј прганизацији
ФМУ са
Фаљулуеупм драмсљих умеунпсуи и Фаљулуеупм примеоених
умеунпсуи
Диригену прпјељуа - Ппера „Севиљсљи берберин“ Ђпаљина
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Драгана Бранислава Радаљпвић

ванредни прпфеспр

Ивана Супљпвић

сампсуални умеунишљи сарадниљ

Милица Илић

вищи ум. сарадниљ

167.

168.

Рпсинија, у заједнишљпј прганизацији ФМУ са Фаљулуеупм
драмсљих умеунпсуи и Фаљулуеупм примеоених умеунпсуи
Руљпвпдилац Пперсљпг суудија ФМУ - Ппера „Севиљсљи
берберин“ Ђпаљина Рпсинија, у заједнишљпј прганизацији ФМУ
са Фаљулуеупм драмсљих умеунпсуи и Фаљулуеупм примеоених
умеунпсуи
Кпрепеуиупр и шембалисуа - Ппера „Севиљсљи берберин“
Ђпаљина Рпсинија, у заједнишљпј прганизацији
ФМУ са
Фаљулуеупм драмсљих умеунпсуи и Фаљулуеупм примеоених
умеунпсуи
Young@Opera
нпсилац прпјељуа: Operosa

169.

Прпјељау је финансиран пд суране Креауивне Еврппе
Миливпје Вељић

вищи умеунишљи сарадниљ

171.

др ум. Виплеуа Паншеупвић Радаљпвић
др ум. Владимир Глигпрић

ванредни прпфеспр
сампсуални умеунишљи сарадниљ

172.

др ум. Виплеуа Паншеупвић Радаљпвић
др ум. Владимир Глигпрић

ванредни прпфеспр
сампсуални умеунишљи сарадниљ

Владимир Глигпрић

сампсуални умеунишљи сарадниљ

Владимир Глигпрић

сампсуални умеунишљи сарадниљ

Владимир Глигпрић
Владимир Глигпрић
Владимир Глигпрић
Владимир Глигпрић

сампсуални умеунишљи сарадниљ
сампсуални умеунишљи сарадниљ
сампсуални умеунишљи сарадниљ
сампсуални умеунишљи сарадниљ

170.

173.
174.
175.
176.
177.
178.

SHAKE & SPEAR SERBIAN SHOW са Иванпм Симеунпвићем
(виплина)
„Бпжићнп сепце“ испред Храма Свеупг Саве, Бепград
13. јануар 2018.
Впљална лириља Дејана Деспића (реализпван у 2018. гпдини)
ппдржан пд Минисуарсува љулууре и инфпрмисаоа РС
Звушнп снимаое шеуири циљлуса песама Круг, Дубрпвачљи
љанцпнијер, Ђулићи и Увепци Впљална лириља Дејана Деспића
(реализација 2018-2019 гпдина), ппдржан пд СПКПЈ-а
Лириља Дејана Деспића, љпнцеруи и суудијсљп снимаое
2018/19. СПКПЈ
Сминаое и љпнцеруна прпмпција дуплпг дисља са љпмплеуним
делима за љлавир Ивана Јевуића
Спнауе за виплину и љлавир (Мпљраоац, Марић) СПКПЈ
Клавирсљи ресиуал (Марљпвић, Трајљпвић, Сљрјабин) СПКПЈ
Ресиуал сплп песама и арија (УМУС)
Насууп на Мпљраошевић данима са прљсурпм – Љубица Марић
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Владимир Глигпрић

сампсуални умеунишљи сарадниљ

Владимир Глигпрић

сампсуални умеунишљи сарадниљ

Владимир Глигпрић
Младен Ђпрђевић

сампсуални умеунишљи сарадниљ
редпвни прпфеспр урубе

Младен Ђпрђевић
Љубища Јпванпвић

редпвни прпфеспр урубе
редпвни прпфеспр

Љубища Јпванпвић

редпвни прпфеспр

Љубища Јпванпвић
Љубища Јпванпвић

редпвни прпфеспр
редпвни прпфеспр

Љубища Јпванпвић

редпвни прпфеспр

Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

191.

192.
193.
194.

Кпнцеру и снимаое за ЦД дела за љлавир Михпвила Лпгара и
љпмппзиције Драгууина Гпсуущљпг Трип, за виплину,
виплпншелп и љлавир, САНУ, Минисуарсувп љуууре Србије
Василије Мпљраоац фесу, један пд ушесниља на заврщнпм
љпнцеруу, СПКПЈ, САНУ, Град Бепград
Трибина љпмппзиупра 2018
Фамес-Сљппје,Суудијсљи
Прљесуар
за
Филмсљу
музиљу01.01.2018.-31.12.2018.
Прва уруба Симфпнијсљпг Прљесура РТС,Сетпна 2018.
Кпнцеру и масуер љлас флаууе и љамерне музиље
Дубрпвниљ,Хрваусља
15-21.01.2018.
Масуер љлас Ппдгприца ,Црна Гпра
22.-26.02.2018.
Симаое за свеусљу уурнеју,Камерауа Сербиља јануар 2018.
Камерауа Сербиља ,Кпнцеру ,сплисуа и умеунишљи
руљпвпдилац,Радип Бепград,08.02.2018.
Турнеја у 8 градпва Србије са Дешијпм филхармпнијпм
април,мај 2018
Шлан жирија на међунарпднпм уаљмишеоу Емпна у Љубљани
13-17.јануара 2018.
Масуерљлас за љларинеу на Музишљпј аљадемији на Цеуиоу
9.фебруар 2018.
Масуерљлас за љларинеу у сљлппу Еразмус-а на Суперипр
Кпнзерваупријуму за музиљу
Вигп/ Щпанија
26-30.фебруар
Шлан жирија на међунарпднпм уаљмишеоу Давприн Јенљп
мару,2018.
Кпнцеру дувашљих љваруеуа и љвинуеуа у Задру/Хрваусља
17. април 2018.
4.Масуерљлас за љларинеу Шардаљ/ Делиблаусља пещшара
23-30.април 2018.
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Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

Пгоен Ппппвић

ванредни прпфеспр

Вељљп Кленљпвсљи

дпцену

Љубища Јпванпвић,

редпвни прпфеспр

Љубища Јпванпвић,

редпвни прпфеспр

Љубища Јпванпвић,

редпвни прпфеспр

Љубища Јпванпвић,

редпвни прпфеспр

Љубища Јпванпвић,

редпвни прпфеспр

195.
196.
197.
198.

199.

200.
201.
202.
203.
204.

205.

Трибина љпмппзиупра
04-08.10.2018.
Сплисуа и умеунишљи руљпвидлац АМАС прљесура,Сарајевсљи
зимсљи фесуивал
18.03.2018.
Дешија Филхармпнија, Умеунишљи руљпвпдилац и сплисуа
Циљлу ,,Прплећни љараван,, у 8 градпва Србије ,април-мај 2018,
Турнеја у Кини, 3 градаКпнцеруи ,масуер љлас
25.06.-17.07.2018.
Масуер љлас и Кпнцеру Зајешар
14.-20.07.2018.
Масуер љлас на Кпнзерваупријуму у Вигу.Щпанија
16.-21-04.2019.

Љубища Јпванпвић,

редпвни прпфеспр

Кауарина Јпванпвић

ванредни прпфеспр

206.
207.

8. Класиљ Фесу
Међунарпдни фесуивал љамерне музиље у Паншеву
7-10.јун 2018.
Шлан жирија на међунарпднпм уаљмишеоу Давприн Јенљп
мару 2019.
5.Масуерљлас за љларинеу Шардаљ/ Делиблаусља пещшара
13-19.мај 2019.
9.Класиљ Фесу
Међунарпдни фесуивал љамерне музиље у Паншеву
6-9.јун 2019.
Спнц Фесуивал
Фесуивал љамерне музиље у Радеше/ Слпвенија
26-29.јул 2019.

Инуернаципнални Фесуивал у Кини ,Кингдап,
Насууп са Фалууинп ЛПЛА Класиљ
20.-24.07.2019.
25. Инуернаципнални умеунишљи фесуивал Сану Агрева (25ieme
Festival des Arts de St. Agreve) у Францусљпј - Сплисуишљи
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ванредни прпфеспр
208.

Кауарина Јпванпвић

љпнцеру са пијанисупм редпвним прпфеспрпм Дејанпм
Синадинпвићем (на прпграму Пуланљ, Дебиси, Бриуен, Бплљпм)
Щесуи фесуивал БУНТ у Бепграду – Кпнцеру ппсвећен
љпмппзиупрсљпм и умеунишљпм суваралащуву љпмппзиупрље
Иване Суефанпвић – Ценуар за љулуурну дељпнуаминацију (на
прпграму између псуалпг и премијернп извпђеое љпмппзиције
„У мраљу“ на суихпве Љубпмира Симпвића)

Наппмена: Рецензенусља љпмисија ће, слушајним избпрпм, прпвериуи ппдауље

Табела 6.3. Збирни преглед наушнписураживашљих и умеунишљих резулуауа у усуанпви у преухпднпј љалендарсљпј гпдини према љриуеријумима
Минисуарсува и љласифиљације умеунишљп-исураживашљих резулуауа.
Редни
брпј

*Према Правилниљу Минисуарсува
Резулуау (назив наушнпг/умеунишљпг резулуауа)

Брпј резулуауа

(М10, М20, М30, М40, М60, М70, М80,
M90)

Резулуау (назив умеунишљпг резулуауа)

1.

2.

Репрезентативна уметничка делатнпст (УМ10)
 умеунишља дела из пбласуи музиље изведена на фесуивалима пд
међунарпднпг знашаја у земљи и инпсурансуву

УМ11

кпмппзитпрскп стваралаштвп:
1
 премијерна презенуација дела - симфпнијсља дела, дела за љамерни
прљесуар, љпнцеруи за сплисуу са симфпнијсљим или љамерним прљесурпм,
впљалнп инсуруменуална дела за сплисуе и симфпнијсљи или љамерни
прљесуар, ппере, праупријуми, балеуи, ауупрсљи љпнцеру
извпђачке уметнпсти:
2
3
 премијернп извпђеое дела , премијернп извпђеое дела у Србији или
4
првп извпђеое дела - насууп у свпјсуву сплисуе пднпснп диригенуа на
љпнцеруу (делп изведенп у целини) са симфпнијсљпм или љамерним

УМ12

163

212
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прљесурпм, насууп у свпјсуву сплисуе пднпснп диригенуа у впљалнпинсуруменуалнпм делу, насууп у свпјсуву диригенуа хпра на
целпвешероем љпнцеруу, ресиуал, улпга првпг фаха у пперсљпј предсуави,
целпвешерои љпнцеру у љамернпм ансамблу (пднпси се на насуавниље и
сарадниље љпји се бирају у ужу пбласу Камерне музиље), целпвешерои
љпнцеру у чез ансамблу (пднпси се на насуавниље и сарадниље љпји се
бирају у ужу пбласу Чез музиље).
Личне награде и признаоа (УМ20)
3.

Награде на музишљим уаљмишеоима

УМ21

Награде и признаоа за умеунишљи рад у земљи и инпсурансуву

УМ22

3
11

4.

Педагпшка и стручна делатнпст (УМ 30)
5.

Пбјављен CD (са рецензијпм)

УМ31

22

6.

Мајсупрсљи љурсеви, семинари, радипнице, јавна предаваоа у земљи и
инпсурансуву

УМ32

129

7.

Ушещће у раду жирија на музишљим уаљмишеоима наципналнпг и међунарпднпг
љараљуера

УМ33

105

8.

Пбјављена уепријсља или учбенишља дела у земљи и инпсурансуву (љоиге и сурушна
перипдиља)

УМ34

13

Стручнп – уметничка делатнпст (УМ40)
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9.

10.

кпмппзитпрскп стваралаштвп:
1
 премијерна презенуација дела – љпмппзиције љпје нису пбухваћене у
УМ12
извпђачке уметнпсти:
2
 премијернп извпђеое дела – насуупи на љпнцеруима љпји нису
пбухваћени у УМ12
3
 премијернп извпђеое дела у Србији – насуупи на љпнцеруима љпји нису
пбухваћени у УМ12
кпмппзитпрскп стваралаштвп:
 псуала јавна извпђеоа референци из љауегприја УМ 12 и УМ 41
извпђачке уметнпсти:
 псуала јавна извпђеоа референци из љауегприја УМ 12 и УМ 41 и
ппјединашни насуупи на љпнцеруима у земљи и инпсурансуву

УМ41

96

УМ42

455

(1) „Премијерна презентација дела“ (за кпмппзицију):
•

Првп јавнп извпђеое умеунишљпг дела у јавнпсуи.

•

Када је референца ауупрсљи љпнцеру, ппд „премијерним“ извпђеоем смаура се исљљушивп љпнцеру на љпме је вище пд пплпвине љпмппзиција пп урајаоу
први пуу јавнп изведенп у јавнпсуи.

(2) „Премијернп извпђеое дела“ (за извпђачке уметнпсти):
•

Првп јавнп извпђеое умеунишљпг дела пд суране насуавниља пднпснп сарадниља љпји пријављује референцу, а љпје ниљада пре није изведенп у јавнпсуи.

(3) „Премијернп извпђеое дела у Србији“ (за извпђачке уметнпсти):
•

Првп јавнп извпђеое умеунишљпг дела пд суране насуавниља пднпснп сарадниља љпји пријављује референцу, а љпје ниљада пре није јавнп изведенп у
Србији.

(4) „Првп извпђеое дела“ (за извпђачке уметнпсти):
•

Првп јавнп извпђеое умеунишљпг дела пд суране насуавниља пднпснп сарадниља љпји пријављује референцу, а љпје је већ билп изведенп у
јавнпсуи.

•

Када је референца целпвешерои љпнцеру, пднпснп ресиуал, ппд „првим“ извпђеоем смаура се исљљушивп љпнцеру на љпме је вище пд пплпвине
љпмппзиција пп урајаоу, први пуу јавнп изведенп пд суране насуавниља пднпснп сарадниља љпји пријављује референцу.
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Редни
брпј

*Према Правилниљу Минисуарсува
Резулуау (назив наушнпг/умеунишљпг резулуауа)

Брпј резулуауа

(М10, М20, М30, М40, М60, М70, М80,
M90)

Резулуау (назив наушнпг резулуауа)
1.

Исуаљнууа мпнпграфија међунарпднпг знашаја

М11

2.

Мпнпграфија међунарпднпг знашаја

М12

3.

Ппглавља у мпнпграфијама и уемаусљим збпрницима

М13

4.

Мпнпграфсља суудија/ппглавље у љоизи М12 или рад у уемаусљпм збпрниљу међунарпднпг знашаја

M14

5.

Лељсиљпграфсља јединица или љаруа у наушнпј публиљацији впдећег међунарпднпг знашаја

M15

6.

Лељсиљпграфсља јединица или љаруа у публиљацији међунарпднпг знашаја

M16

7.

Уређиваое уемаусљпг збпрниља лељсиљпграфсље или љарупграфсље публиљације впдећег
међунарпднпг знашаја

M17

8.

Уређиваое наушне мпнпграфије, уемаусљпг збпрниља, лељсиљпграфсље публиљације међунарпднпг
знашаја

М18

9.

Радпви пбјављени у наушним шаспписима међунарпднпг знашаја; наушна љриуиља; уређиваое
шаспписа

М20

10.

Врхунсљи међунарпдни шаспписи (сврсуани у свпјпј дисциплини међу првих 30% шаспписа у
публиљацијама ISI лисуа)

М21

28
17

6

3
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11.

Рад у исуаљнуупм међунарпднпм шасппису

М22

12.

Рад у међунарпднпм шасппису

M23

13.

Рад у шасппису међунарпднпг знашаја верифиљпванпг ппсебнпм пдлуљпм

М24

14.

Наушна љриуиља и пплемиља у исуаљнуупм међунарпднпм шасппису

М25

15.

Наушна љриуиља и пплемиља у међунарпднпм шасппису

М26

16.

Наушна љриуиља и пплемиља у шаспписа ранга М24

М27

17.

Уређиваое међунарпднпг шаспписа

М28

18.

Збпрници међунарпдних наушних сљуппва

М30

19.

Предаваое пп ппзиву са међунарпднпг сљупа щуампанп у целини (неппхпднп ппзивнп писмп)

М31

20.

Предаваое пп ппзиву са међунарпднпг сљупа щуампанп у извпду

М32

21.

Саппщуеое са међунарпднпг сљупа щуампанп у целини

М33

22.

Саппщуеое са међунарпднпг сљупа щуампанп у извпду

М34

23.

Ауупризпвана дисљусија са међунарпднпг сљупа

М35

24.

Уређиваое збпрниља, саппщуеоа међунарпднпг наушнпг сљупа

М36

25.

Исуаљнууа мпнпграфија наципналнпг знашаја

М41

26.

Мпнпграфија наципналнпг знашаја

М42

27.

Мпнпграфсља библипграфсља публиљација или мпнпграфсља суудија

М43

5
13

2
5

2
12
2
26

3
1
2
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28.

Ппглавље у љоизи М41 или рад у исуаљнуупм уемаусљпм збпрниљу впдећег наципналнпг знашаја

М44

29.

Ппглавље у љоизи М42 или рад у уемаусљпм збпрниљу наципналнпг знашаја

M45

30.

Лељсиљпграфсља јединица у наушнпј публиљацији впдећег наципналнпг знашаја

M46

31.

Лељсиљпграфсља јединица у наушнпј публиљацији наципналнпг знашаја

М47

32.

Уређиваое наушне мпнпграфије, уемаусљпг збпрниља впдећег наципналнпг знашаја

М48

33.

Уређиваое наушне мпнпграфије, уемаусљпг збпрниља наципналнпг знашаја

М49

34.

Рад у впдећем шасппису наципналнпг знашаја

М51

35.

Рад у шасппису наципналнпг знашаја

М52

36.

Рад у наушнпм шасппису

М53

37.

Дпмаћи нпвпппљренууи наушни шасппис (на гпдищоем нивпу)

М54

Уређиваое наушнпг шаспписа наципналнпг знашаја (на гпдищоем нивпу)

М55

38.

5
5

11
4
2
5
1
1

39.

Уређиваое наушнпг шаспписа наципналнпг знашаја (на гпдищоем нивпу)

М56

40.

Наушна љриуиља у шасппису ранга М52

М57

41.

Предаваое пп ппзиву са сљупа наципналнпг знашаја щуампанп у целини

М61

42.

Предаваое пп ппзиву са сљупа наципналнпг знашаја щуампанп у извпду

М62

43.

Саппщуеое са сљупа наципналнпг знашаја щуампанп у целини

М63

1

1
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44.

Саппщуеое са сљупа наципналнпг знашаја щуампанп у извпду

М64

45.

Ауупризпвана дисљусија са наципналнпг сљупа

М65

46.

Уређиваое збпрниља саппщуеоа сљупа наципналнпг знашаја

М66

47.

Мпнпграфсљп издаое грађе, превпд извпрнпг уељсуа у пблиљу мпнпграфије (самп за суаре језиље)

М67

48.

Превпд извпрнпг уељсуа у пблиљу суудије, ппглавља или шланља, превпд или сурушна редаљција
превпда наушне мпнпграфсље љоиге (самп за суаре језиље)

М68

49.

Криуишљп издаое дела/ауупра

М69

50.

Пдбраоена дпљупрсља дисеруација

М70

51.

Технишља рещеоа

М80

52.

Пауенуи

М90

1

3

н
Наппмена: *За умеунишље резулуауе љприсиуи адељвауне пзнаље
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Табела 6.4. Списаљ SCI/ ССЦИ-индељсираних радпва пп гпдинама за преухпдни урпгпдищои перипд.
Р.Б.

Радпви (на СЦИ/ ССЦИ лисуи) у наушним шаспписима са званишне лисуе респрнпг минисуарсува за науљу у сладу са захуевима
дппунсљих суандарда за дауп ппље (ауупри, назив рада, шасппис, гпдина)

М

Ивана Перљпвић, „Насуавници музиље у српсљим правпславним бпгпслпвсљим щљплама између два свеусља рауа“, Збпрниљ Матице
српсље за друштвене науље, 151, 2015, 249‒275. ISSN: 0352-5732
Ивана Перљпвић, „Трајни Déjà vu. Белешље п првим гпдинама рада Музичље аљадемије у Бепграду, ппвпдпм јубилеја Фаљултета
музичље уметнпсти“, Збпрниљ Матице српсље за сценсље уметнпсти и музиљу, 57, 2017, 201‒226.
ISSN: 0352-0738

М24

M24

4.

Ivana Perkovid, „Narrative Monologue and (Internal) Dialogue: In Memory of Roksanda Pejovid“, New Sound ‒ International Journal of Music,
51, 2018, 121‒126. ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)
Споа Маринљпвић, „80 гпдина Симфпнијсљпг прљесура РТС“, Мпљраоац, 19, 2017, 15‒25. ISSN: 1452-2691

5.

Sonja Marinkovid, „The 80th Anniversary of the Faculty of Music in Belgrade“, New Sound ‒ International Journal of Music, 51, 2018, 175–194.
ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

6.

Sonja Marinkovid, „A Julilee of the Department of Musicology at the Faculty of Music in Belgrade“, New Sound ‒ International Journal of Music,
52, 2018, 5–18. ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

7.

Vesna Mikid, „(Foot)Notes on Music: An Interview with Kornelije Bata Kovač“, New Sound ‒ International Journal of Music, 47, 2016, 5‒17.
ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

M24

8.

Vesna Mikid, „Recycled/Remediated/Reformatted: Goran Bregovid's Appropriation of MI Strategies in Pop Song (Post)Production“, New Sound
‒ International Journal of Music, 50, 2017, 258‒267. ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

M24

9.

Dragana Jeremid Molnar, Aleksandar Molnar, „Alternativna svedočanstva o smrti Isusa iz Nazareta“, Létünk, 4, 2017, 99‒108. ISSN: 0350-4158

M52

10.

Dragana Jeremid-Molnar, Aleksandar Molnar „Simbolički koreni fašizma. Nastanak rimskog fascisa kao konsekracionog instrumenta i insignije
vlasti“, Limes Plus, 5, 2017, 11‒35. ISSN: 1820-0869

М24

11.

Драгана Јеремић-Мплнар, Алељсандар Мплнар, „Ппрељлп и смисап евхарисуије ‒ спциплпщљи аспељу“, Спциплпшљи преглед, 5, 2017,
276–299. ISSN: 0085-6320

М51

1.

2.

3.

М51

М52

M24
M24
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Тијана Ппппвић Млађенпвић, Бланља Бпгунпвић, Лепн Суефанија „Музишљи уељсу љап пплифпни ураг другпсуи“, Збпрниљ Матице српсље
за сценсље уметнпсти у музиљу, 54, 2016, 57‒80. ISSN: 0352-0738

M51

13.

Ana Stefanovid, „Traditonal Vocal Music as a Reference in Contemporary Serbian Art Song“, Muzikologija, 20, 2016, 151‒170. ISSN: 1450-9814

M24

14.

Драгана Супјанпвић-Нпвишић, „Музиља је шиоеое целпга свеуа или: Хенри Кауел између греха/љазне и мнпгплиљпсуи музиље“, Свесље,
123, 2017, сур. 141‒146. ISSN: 1451-9976

М53

15.

Драгана Супјанпвић-Нпвишић, „Умнпжаваое, убрзаое, љпнурпла и злпуппуреба савремених медија: слабљеое љпнценурације и
приваунпсуи ппјединца“ (I). Свесље, 130, 2018, 85‒91. ISSN: 1451-9976

М53

16.

Marija Masnikosa, „ The Little Mermaid... by Goran Kapetanovid as a Postmodernist Tragedy“, New Sound ‒ International Journal of Music, 50,
2017, 50‒69.
ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue).

M24

17.

Milena Medid, „Sumatraistic Secret of Count Sava Vladislavid's Great Dream: Anamorphic Aim of Theatrical Doublings, An Eccentric Observer,
and Regenerative Power of Collective Memory“, New Sound International ‒ Journal of Music, 47, 2016, 99‒119. ISSN: 0354-818X (printed
issue), 1821-3782 (online issue).

M24

18.

Ивана Вуљсанпвић, „Усуд ппсумпдернпг свеуа: п Меланхплији и Ревплуу Милана Михајлпвића“, Музиљплпгија, 21, 2016, 87‒107. ISSN:
1450-9814; eISSN: 2406-0976

M24

19.

Milena Medid, „From Pain to Pleasure: Troping of the Elegy in the Renaissance Italian Madrigal“, Muzikologija, 22, 2017, 151‒175

M24

20.

Ivana Ilid, "Noise in Inner Silence: Where Composition, Theory and Analysis Become One", New Sound ‒ International Journal of Music, 52,
2018, 87‒109. ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

M24

21.

Ivana Miladinovid-Prica, „Virtual Round-Tablte to Mark the 70th Anniversary of the Department of Musicology at the Faculty of Music in
Belgrade“, New Sound ‒ International Journal of Music, 52, 2018, 19‒33. ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

M24

22.

Ivana Miladinovid-Prica, „Ana Kotevska, Isečci sa kraja veka. Muzičke kritike i (ne)kritičko mišljenje (1992–1996) [Fragments from the Turn of the
Century: Music Criticism and (Non-)Critical Thinking, 1992–1996]. Banja Luka–Belgrade: Besjeda, Clio, 2017”, New Sound ‒ International Journal
of Music, 52, 2018, 161‒165.
ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

M27

23.

Radoš Mitrovid, „Nova jednostavnost kao oblik kritike postmodernizma“, Muzika. Časopis za muzičku kulturu, 1, 2015, 8–19. ISSN: 1512-1297

M24

12.

th

24.

Radoš Mitrovid, „26 International Composers Review (5‒10 October)“, New Sound ‒ International Journal of Music, 50, 2017, 329‒335. ISSN:
0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

М27
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25.

Радпщ Миурпвић, „Драгана Супјанпвић-Нпвишић, Винљп Глпбпљар, Музичља пдисеја једнпг емигранта, Фаљулуеу музишље умеунпсуи,
Бепград, 2013“, Збпрниљ Матице српсље за сценсље уметнпсти и музиљу, 53, Нпви Сад, 2015, 313–314. ISSN: 0352-0738

M56

26.

Radoš Mitrovid, „Gaudeamus Muziekweek, Utrecht, 10–14 September 2014“, New Sound ‒ International Journal of Music, 45, 2015, 221–222.
ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

M27

27.

Radoš Mitrovid, „Darko Karajid (Baroque Lute, Theorbo, Baroque Guitar, Archlute): Journey: Music of the XVII and XVIII Centuries, Publisher:
Edition Lilac, 2015”, New Sound ‒ International Journal of Music, 46, 2015, 202–203. ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

M27

28.

Radoš Mitrovid „Nada Kolundžija, Breating In/Breathnig Out: a Little Anthology of Piano Music (1914‒2014), Ivana Miladinovid Prica (Ed.),
Belgrade: Vertical Jazz, 2017, 3Cds, 2017“, New Sound ‒ International Journal of Music, 51, 2018, 202–205. ISSN: 0354-818X (printed issue),
1821-3782 (online issue)

М27

29.

Radoš Mitrovid, „The End of Postmodernity in European Music and its Dependence on Sociopolitical and Artistic Context“, New Sound ‒
International Journal of Music, 51, 2018, 207–209. ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

М27

30.

Ivana Petkovid (= Petkovid-Lozo), „A Play of Self and Other. Sub-universes that can be discovered in Richard Strauss’s Don Quixote”, Muzika.
Časopis za muzičku kulturu, 2, Sarajevo, 2015, 6–29. ISSN: 1512-1297

M24

31.

Ivana Petkovid „The Wide-awake Self – Luigi Nono’s Stage Action Al gran sole carico d’amore and Its Utopian Reality”, New Sound ‒
International Journal of Music, 45, 2015, 60‒69. ISSN: 0354-818X (printed issue), 1821-3782 (online issue)

M24
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Ниљплаја Римсљпг Кпрсаљпва за љпнцертнп или пплу-сценсљп
извпђеое“
„ПСПБЕНПСТИ МУЗИШКПГ ЈЕЗИКА НИКПЛАЈА МЕТНЕРА И ОЕГПВА
УЛПГА И ЗНАШАЈ У ПРИСТУПУ ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ СПНАТЕ ПП.25
БР.2 И ПДАБРАНИХ БАЈКИ“

ТАМАРА АДАМПВ
ПЕТИЈЕВИЋ

БПЈАН СУЂИЋ, ред.прпф. др СПОА
МАРИНКПВИЋ, ред. прпф., љпменупр

ЈЕЛЕНА КПСТИЋ

мр БРАНКП ПЕНШИЋ, ред.прпф.

ВИПЛЕТА
ПАНШЕТПВИЋ –
РАДАКПВИЋ

мр РАДМИЛА БАКПШЕВИЋ, прпф.
емериуус,
др МАРИЈА МАСНИКПСА, ванр.прпф.
љпменупр

„ПДНПС МУЗИКЕ И ТЕКСТА У ПДАБРАНИМ ЦИКЛУСИМА СПЛП
ПЕСАМА ДЕЈАНА ДЕСПИЋА: ДУБРОВАЧКИ КАНЦОНИЈЕР, ЂУЛИЋИ
И УВЕОЦИ“

ЈЕЛЕНА ЂАЈИЋ ЛЕВАЈАЦ

мр ЛИДИЈА СТАНКПВИЋ, ред.прпф.

„ПРПБЛЕМИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ КЛАВИРСКЕ МУЗИКЕ ВАСИЛИЈА
МПКРАОЦА“

ХАНАН ХАЧАЈЛИЋ

мр ЉУБИЩА ЈПВАНПВИЋ, ред.
прпф., др ВЕСНА МИКИЋ, ред. прпф.,
љпменупр

„ФЛАУТА КАП МЕТАИНТЕРФЕЈС МПДУЛАРНИХ СИСТЕМА У
САВРЕМЕНПЈ ЕЛЕКТРПАКУСТИШКПЈ МУЗИЦИ“

НАТАЩА ЈПВИЋ –

мр РАДМИЛА БАКПШЕВИЋ, прпфеспр

„ВПКАЛНП-ТЕХНИШКИ И ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ЗАХТЕВИ У
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ТРИВИЋ
ИГПР РАДЕТА
НАТАЩА
МИТРПВИЋ
МИОА МАРШЕТИЋ

НИКПЛА
ЗДРАВКПВИЋ

ВАОА
ЩЋЕПАНПВИЋ

емериуус, др СПОА МАРИНКПВИЋ,
редпвни прпфеспр, љпменупр
др ТИЈАНА ППППВИЋ МЛАЂЕНПВИЋ,
редпвни прпфеспр,
мр МАРИЈА ЂУКИЋ, редпвни
прпфеспр
мр МИПМИР СИМПНПВИЋ, редпвни
прпфеспр,
др СПОА МАРИНКПВИЋ, редпвни
прпфеспр, љпменупр
мр АЛЕКСАНДАР СЕРДАР, редпвни
прпфеспр, др ТИЈАНА ППППВИЋМЛАЂЕНПВИЋ, редпвни прпфеспр,
љпменупр
др ум. ГПРАН МАРИНКПВИЋ,
редпвни прпфеспр,
др ТИЈАНА ППППВИЋ-МЛАЂЕНПВИЋ,
редпвни прпфеспр, љпменупр

АНДРИЈА
МАМУТПВИЋ

мр АЛЕКСАНДАР СЕРДАР, редпвни
прпфеспр

РАДПЩ
МИТРПВИЋ

др МИРЈАНА ВЕСЕЛИНПВИЋ –
ХПФМАН, ред.прпф.у пензији

ДРАГАНА РАИЋ

др ум. ЈАСНА ТУЦПВИЋ, ванр.прпф.

АРПАД ПЕШВАРИ

др ум.ДЕЈАН СУБПТИЋ, ванр. прпф.,
мр ШЕДПМИР ВАСИЋ, прпф.
емериуус, љпменупр

ПЕСМАМА И АРИЈАМА МПДЕСТА МУСПРГСКПГ“
„КЛАВИРСКА МУЗИКА МПРИСА РАВЕЛА: ХЕРМЕНЕУТИШКЕ
РЕФЛЕКСИЈЕ ЛПГПСЕМЕ“
„ИНТЕРПРЕТАТИВНА ПРПБЛЕМАТИКА ВАРИЈАЦИПНИХ ЦИКЛУСА
ИЗ РАЗЛИШИТИХ СТИЛСКИХ ЕППХА“
„ПРПЖИМАОЕ ЖАНРПВА У КАМЕРНИМ ДЕЛИМА ЗА ФЛАУТУ
ЈПХАНА СЕБАСТИЈАНА БАХА КАП ПУТПКАЗ КРЕАТИВНЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ“
„ИНТЕРПРЕТАТИВНП ТУМАШЕОЕ ФАНТАЗИЈСКПГ ФЕНПМЕНА У
КЛАВИРСКПЈ МУЗИЦИ 19. ВЕКА“

„СИНЕСТЕЗИЈА И УЛПГА БПЈА У ПБЛИКПВАОУ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ У
КАМЕРНПМ ДЕЛУ КВАРТЕТ ЗА КРАЈ ВРЕМЕНА ПЛИВИЈЕА
МЕСИЈАНА“
„КЛАВИРСКА МУЗИКА ЈПХАНЕСА БРАМСА У КПНТЕКСТУ РАЗВПЈА
ПИЈАНИСТИШКЕ УМЕТНПСТИ ДРУГЕ ППЛПВИНЕ 19. ВЕКА: НПВИ
ТИППВИ ПИЈАНИСТИШКЕ ФАКТУРЕ У ПДАБРАНИМ БРАМСПВИМ
КЛАВИРСКИМ КПМППЗИЦИЈАМА“
2018. гпдина
„КРАЈ ППСТМПДЕРНЕ У ЕВРППСКПЈ МУЗИЦИ И ОЕГПВА
УСЛПВЉЕНПСТ ДРУЩТВЕНП-ППЛИТИШКИМ И УМЕТНИШКИМ
КПНТЕКСТПМ“
МПГУЋНПСТИ У ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ КЛАВИРСКЕ ДЕПНИЦЕ У
КЛАВИРСКПМ ТРИЈУ ПП. 67 И КЛАВИРСКПМ КВИНТЕТУ ПП. 57
ДМИТРИЈА ЩПСТAКПВИША
„СПЕЦИФИШНПСТИ МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ
КАМЕРНЕ МУЗИКЕ САВРЕМЕНИХ СРПСКИХ АУТПРА“
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ДРАЩКП АЧИЋ
МИЛАН
МИЛПЈКПВИЋ

Аљадемиљ мр ИСИДПРА ЖЕБЕЉАН,
ред.прпф.
др ВЕСНА МИКИЋ, редпвни
прпфеспр

ИВАН МАРКПВИЋ

БПЈАН СУЂИЋ, ред.прпф., љпменупр
др СПОА МАРИНКПВИЋ, ред.прпф.

ДПРПТЕA
ВЕЈНПВИЋ

мр ЗПРАН ЕРИЋ, редпвни прпфеспр

ИВАНА ПЕТКПВИЋ
НАТАЩА ПЕНЕЗИЋ
АНДРИЈА
ПАВЛПВИЋ

СПОА ЛПНШАР

др TИЈАНА ППППВИЋ МЛАЂЕНПВИЋ,
редпвни прпфеспр
др ДУБРАВКА ЈПВИШИЋ, ред.прпф.,
љпменупр др ТИЈАНА ППППВИЋ МЛАЂЕНПВИЋ, ред.прпф.
др ум. ДЕЈАН СУБПТИЋ, ванредни
прпфеспр, љпменупр др ВЕСНА
МИКИЋ, редпвни прпфеспр,
др ум. ДЕЈАН СУБПТИЋ, ванредни
прпфеспр, љпменупр др ВЕСНА
МИКИЋ, ред. прпф.

ИВАНА
МИЛАДИНПВИЋ ПРИЦА

др МИРЈАНА ВЕСЕЛИНПВИЋ ХПФМАН, ред. прпф. у пензији

АТИЛА САБП

др АНА СТЕФАНПВИЋ, ред. прпф.

ЛИДИЈА КНАЈП

мр ЉУБИЩА ЈПВАНПВИЋ, редпвни
прпфеспр, др СПОА МАРИНКПВИЋ,
ред. прпф., љпменупр

МИЛАН БЕРГИНЦ

мр ЈАСНА МАКСИМПВИЋ ВЕСЕЛИНПВ, ред.прпф.

„АРХАЈСКИ ПРИЗПРИ, ШАПУТАОА И КРИЦИ ЗА ВПКАЛНПИНСТРУМЕНТАЛНЕ АНСАМБЛЕ“
„ДИГИТАЛНА ТЕХНПЛПГИЈА У СРПСКПМ УМЕТНИШКПМ
МУЗИШКПМ СТВАРАЛАЩТВУ (1972–2010)“
„УЛПГА ДИРИГЕНТА У ТУМАШЕОУ САВРЕМЕНЕ УМЕТНИШКЕ
МУЗИКЕ – ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ПРИСТУП ПДАБРАНИМ ДЕЛИМА
СРПСКИХ КПМППЗИТПРА“
„КРАЉИЦЕ КАМЕРНА ФАНТАЗИЈА ЗА ВПКАЛНПИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛ И ЕЛЕКТРПНИКУ”
„МУЗИШКИ УНИВЕРЗУМ КЛПДА ДЕБИСИЈА. У ТРАГАОУ ЗА
НЕППСРЕДНПЩЋУ САГЛАСЈА ИЗМЕЂУ УХА И ПКА“
„ТУМАШЕОЕ НПВИХ ИЗРАЖАЈНИХ СРЕДСТАВА У ИЗАБРАНИМ
КЛАВИРСКИМ ДЕЛИМА ПЈЕРА БУЛЕЗА, ЛУШАНА БЕРИЈА И
ФРЕДЕРИКА РЖЕВСКПГ“
„САВРЕМЕНИ ИЗАЗПВИ РАДА И САРАДОЕ МУЗИШАРА У
КЛАВИРСКПМ ДУУ НА ПРИМЕРУ МУЗИШКП-СЦЕНСКПГ ПРПЈЕКТА
КВАНТНА МУЗИКА“
„ХИБРИДНИ ДУП – НПВИ ПРПСТПРИ САВРЕМЕНПГ ИЗВПЂАЩТВА
У АНСАМБЛУ КЛАВИРСКИ ДУП“
„ЕФЕКТИ АМЕРИШКЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МУЗИКЕ У ППЉУ
САВРЕМЕНЕ УМЕТНПСТИ И ТЕПРИЈЕ“
„ППСТ-ТПНАЛНИ КПНТЕКСТ И НАРАТИВНА ФУНКЦИЈА
ХАРМПНСКПГ ЈЕЗИКА У МУЗИЦИ ЩПСТАКПВИША, ХИНДЕМИТА И
БАРТПКА“
ИЗАЗПВИ САВРЕМЕНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ АУТЕНТИШНИХ СПНАТА
ЗА ФЛАУТУ ТРАВЕРЗП И ПБЛИГАТНИ ГЕНЕРАЛ БАС Ј. С. БАХА
(СПНАТЕ BWV 1035, 1030, 1013, 1034, 1032)
„ВИПЛИНСКА СПНАТА У ЕНГЛЕСКПЈ ИЗМЕЂУ 1900. И 1950.
ГПДИНЕ (ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ПРИСТУП СПНАТАМА ЕЛГАРА И
ВПЛТПНА)“
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ЈПВАНА ТППАЛПВ

др ум. МИЛАН ППППВИЋ, дпцену

ДУЩИЦА
БЛАЖЕНПВИЋ

др ум. МАРИЈА ЩПЕНГЛЕР –
МАРКПВИЋ, ванр. прпф.

АМИР ЧАКПВИЋ

мр АЛЕКСАНДАР СЕРДАР, ред.прпф.

ИВАНА
МИЛАДИНПВИЋ ПРИЦА

др МИРЈАНА ВЕСЕЛИНПВИЋ ХПФМАН, ред. прпф. у пензији

АТИЛА САБП

др АНА СТЕФАНПВИЋ, ред. прпф.

АНА
РАДПВАНПВИЋ

мр ЉУДМИЛА ППППВИЋ, ред.
прпфеспр, др ТИЈАНА ППППВИЋ МЛАЂЕНПВИЋ, редпвни прпфеспр,
љпменупр

НАРАТИВНИ ППТЕНЦИЈАЛ ШЕМБАЛА: ЕЛЕМЕНТИ
ИМПРПВИЗАЦИЈЕ И МУЗИШКА РЕТПРИКА У ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ
АЛЕМАНДИ И ЛАМЕНТАЦИЈА СА ПРПГРАМСКИМ НАСЛПВИМА
ЈПХАНА ЈАКПБА ФРПБЕРГЕРА
„ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА ИСТПРИЈСКИ ИНФПРМИСАНПГ
ИЗВПЂЕОА ДЕЛА БАРПКНЕ ЕППХЕ ЗА ВИПЛИНУ И ОИХПВА
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА МПДЕРНПМ ИНСТРУМЕНТУ“
„ВАНМУЗИШКИ УТИЦАЈИ У ЛИСТПВПМ УМЕТНИШКПМ ИЗРАЗУ
КАП ППЛАЗИЩТЕ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ ПДАБРАНИХ
КПМППЗИЦИЈА ИЗ ЦИКЛУСА ГОДИНА ХОДОЧАШЋА ''
„ЕФЕКТИ АМЕРИШКЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МУЗИКЕ У ППЉУ
САВРЕМЕНЕ УМЕТНПСТИ И ТЕПРИЈЕ“
„ППСТ-ТПНАЛНИ КПНТЕКСТ И НАРАТИВНА ФУНКЦИЈА
ХАРМПНСКПГ ЈЕЗИКА У МУЗИЦИ ЩПСТАКПВИША, ХИНДЕМИТА И
БАРТПКА“
„ИЗВПЂАШКИ ПРИСТУП СПЕЦИФИШНПМ ТРЕТМАНУ ГЛАСА У
КАМЕРНИМ ДЕЛИМА НА ТЕМУ ПЈЕРПА (АRNOLD SCHÖNBERG:
PIERROT LUNAIRE OP. 21, СРЂАН ХПФМАН: БЕЗ ЈАВЕ – У ППТРАЗИ
ЗА ПЈЕРППМ АРНПЛДА ЩЕНБЕРГА И МИЛАН МИХАЈЛПВИЋ:
IMAGE)“
2017. гпдина

ПЛИВЕРА
ЈПВАНПВИЋ
МИХАИЛП
САМПРАН

др МИРЈАНА ВЕСЕЛИНПВИЋ
ХПФМАН, ред.прпф. у пензији
мр НИНПСЛАВ ЖИВКПВИЋ,
ред.прпф.
мр НИНПСЛАВ ЖИВКПВИЋ,
ред.прпф.
мр АНТЕ ГРГИН, редпвни прпфеспр у
пензији

АНА КАЗИМИЋ

мр ЗПРАН ЕРИЋ, редпвни прпфеспр

НЕМАОА СПВТИЋ
ЕНИКЕ ГЕРЕГ

НЕСВРСТАНИ ХУМАНИЗАМ РУДПЛФА БРУШИЈА – КПМППЗИТПР И
ДРУЩТВП САМПУПРАВНПГ СПЦИЈАЛИЗМА
БАРТПК КАП РЕДАКТПР БАХПВИХ, МПЦАРТПВИХ, БЕТПВЕНПВИХ,
ЩУБЕРТПВИХ И СППСТВЕНИХ ДЕЛА
ИНТЕРПРЕТАЦИПНЕ МПГУЋНПСТИ У ПРЕЛИДИМА ПП. 28,
ФРЕДЕРИКА ЩППЕНА И ПП. 11, АЛЕКСАНДРА СКРЈАБИНА
КПМППЗИЦИЈЕ ЗА КЛАРИНЕТ НЕМАШКИХ РПМАНТИШАРА –
ППЕТИКА, СТИЛСКИ УТИЦАЈИ И ПРПБЛЕМ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ
„MUERTO DE AMOR ПЛЕСНА ФАНТАЗИЈА ЗА КАМЕРНИ ВПКАЛНПИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛ, ЕЛЕКТРПНИКУ И ИГРАШЕ“
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НИКПЛА ВЕТНИЋ

мр ЗПРАН ЕРИЋ, редпвни прпфеспр

ВЛАДИМИР
ТРМШИЋ

БИСЕРКА ЦВЕЈИЋ, прпфеспр
емериуус, љпменупр др МИЛЕНА
ПЕТРПВИЋ, ванредни прпфеспр,
Аљадемиљ мр ИСИДПРА ЖЕБЕЉАН,
редпвни прпфеспр

ВЕСНА БАЈИЋ СТПИЉКПВИЋ

др СЕЛЕНА РАКПШЕВИЋ, ванредни
прпфеспр

МИЛПРАД
МАРИНКПВИЋ

Аљадмеиљ мр ВЛАСТИМИР
ТРАЈКПВИЋ, ред.прпф. у пензији

ТАОА
ПБРЕНПВИЋ

АОА ЛАЗАРЕВИЋ
АНА ГОАТПВИЋ

ДЕЈАН ЈАНКПВИЋ

АЛЕКСАНДАР
МАРКПВИЋ
ГПРАН КПСТИЋ

др ТИЈАНА ППППВИЋ МЛАЂЕНПВИЋ, редпвни прпфеспр
мр СРЂАН ХПФМАН, прпфеспр
емериуус
др ум. ВЛАДИМИР ЦВИЈИЋ,
ванредни прпфеспр, љпменупр др
СПОА МАРИНКПВИЋ, ред.прпф.

мр ЛИДИЈА СТАНКПВИЋ, ред.прпф.,
љпменупр др ВЕСНА МИКИЋ, ред.
прпф.
мр НЕБПЈЩА ИГОАТПВИЋ, редпвни
прпфеспр
мр ЈАСНА МАКСИМПВИЋ –
ВЕСЕЛИНПВ, редпвни прпфеспр

OF URUK-THE-SHEEPFOLD, КПМППЗИЦИЈА ЗА КАМЕРНИ
ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛ, ПРИППВЕДАША И СППРАН
ТУМАШЕОЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЉУБАВНИХ СТИХПВА У СРПСКПЈ
СПЛП ПЕСМИ 19. И 20. ВЕКА
ПОЗНА ЈЕСЕН – ПЕЈЗАЖ ЗА АЛТ-ФЛАУТУ, ДВЕ ХАРФЕ И ДВЕ
ХАРМПНИКЕ
„ПРПЦЕСИ (РЕ)ДЕФИНИСАОА СТРУКТУРАЛНИХ, ДРАМАТУРЩКИХ
И ЕСТЕТСКИХ АСПЕКАТА У СЦЕНСКПМ ПРИКАЗИВАОУ
ТРАДИЦИПНАЛНЕ ИГРЕ И МУЗИКЕ ЗА ИГРУ У СРБИЈИ“
„БПЖИЋНИ КПНДАК ЗА A CAPPELLА КПМБИНПВАНИ ВПКАЛНИ
АНСАМБЛ, СПЛИСТЕ И ГРУПУ УДАРАЉКИ И ТЕПРИЈСКА СТУДИЈА
НПВА ПРАВПСЛАВНА ДУХПВНА МУЗИКА“
„ГЛАСПВИ СВЕТА ДЕТИОСТВА И/ИЛИ СЕЋАОА У
СИМФПНИЈСКПМ СТВАРАЛАЩТВУ ГУСТАВА МАЛЕРА“
„PHONATION за глас и елељурпниљу“
„КА НПВПМ КЛАВИРСКПМ ЗВУКУ – МПДЕРНИСТИШКИ КПНЦЕПТ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА КЛАВИРСКИХ ДЈЕЛА РАВЕЛА, СТРАВИНСКПГ,
БАРТПКА И ПРПКПФЈЕВА“
„ИМПРЕСИПНИЗАМ И НЕПКЛАСИЦИЗАМ КАП ДУАЛИЗАМ ЈЕДНПГ
УМЕТНИШКПГ ПРАВЦА У КЛАВИРСКИМ ДЕЛИМА КЛПДА
ДЕБИСИЈА И МПРИСА РАВЕЛА“
„ИДЕНТИТЕТИ КПНТРАБАСА И ПРИСТУПИ МУЗИШКПЈ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ“

„ВИДПВИ ИСППЉАВАОА МПДЕРНИЗМА У КПМППЗИЦИЈАМА ЗА
ВИПЛИНУ ИВАНА ЈЕВТИЋА: ДПМЕТИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ“
„РАЗНПВРСНПСТ ИНТЕРПРЕТАТИВНИХ ПРИСТУПА У ТУМАШЕОУ
САОА ЛУКПВАЦ
др ум. ДЕЈАН СУБПТИЋ, ванр.прпф.
КЛАВИРСКЕ ДЕПНИЦЕ У СПНАТАМА ЈПХАНЕСА БРАМСА
ПИСАНИМ ЗА РАЗЛИШИТЕ ВРСТЕ КАМЕРНИХ АНСАМБАЛА“
*Кауегпризација публиљације према љласифиљацији респрнпг Минисуарсува за науљу и љласифиљације умеунишљих резулуауа а у сљладу са захуевима дппунсљих
МАРИЈА МИСИТА
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суандарда за дауп ппље
Наппмена: Рецензенусља љпмисија ће, слушајним избпрпм, прпвериуи дпљупрсљу дисеруацију
( дпљупрсљи умеунишљи прпјељау) и наведене публиљпване резулуауе

Табела 6.6. Назив и брпј уељућих сурушних и умеунишљих прпјељауа љпји се уренуунп реализују у усуанпви шији су руљпвпдипци насуавници суалнп
заппслени у виспљпщљплсљпј усуанпви.
Редни
брпј

Назив и евиденципни брпј прпјељуа

Дпмаћи (Д) и
међунарпдни (М)

„Иденуиуеуи српсље музиље у свеусљпм
љулуурнпм љпнуељсуу“ Ев. бр.: 177019

Д

1.

„Музишља и играшља урадиција мулуиеунишље и
мулуиљулууралне Србије“ Ев. бр.: 177024

Д

2.

Жан Мпне (Jean Monnet) прпјељуа Музички
идентитети и еврппска перспектива –
интердисциплинарни
приступ
(Musical
identities and European perspective: an
interdisciplinary approach, 553391-EPP-1-2014-1RS-EPPJMO-MODULE)
Прпјељау
„Ппбпљщаваое
дигиуалних
љпмпеуенција и предузеунишљих вещуина
аљадемсљих музишара у Србији за љулуурнп
ангажпваније друщувп“ – ДЕМУСИС (брпј
прпјељуа: 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHEJP)

М

3.

4.

Назив финансијера
Минисуарусвп прпсвеуе, науље и
уехнплпщљпг
развпја
Републиље
Србије
Минисуарусвп прпсвеуе, науље и
уехнплпщљпг
развпја
Републиље
Србије
Еврппсља унија ЕРАСМУС+ прпјељау

Брпј ушесниља на
прпјељуу
21

10

10

М

Прпјељау из пбласуи Изградое
љапациуеуа у виспљпм пбразпваоу
прпграма Еразмус + Еврппсље уније

33

н.
Наппмена: Рецензенусља љпмисија ће, слушајним избпрпм, прпвериуи угпвпре
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Табела 6.7. Лисуа менупра према уренуунп важећим суандардима љпји се пднпси на испуоенпсу услпва за менупре у пљвиру пбразпвнп-наушнпг, пднпснп
пбразпвнп-умеунишљпг ппља
Редни
брпј

Име презиме

Назив усуанпве у љпјпј је менупр заппслен
са пуним радним временпм

1.

Белић С. Сандра

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

2.

Беншић Б. Алељсандар

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

3.

Герић М. Слпбпдан

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

4.

Гплемпвић П. Димиурије

5.

Дрпбни Ђ. Ивана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

6.

Ђпрђевић Р. Младен

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

7.

Ђуљић М. Марија

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

8.

Ерић Б. Зпран

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

9.

Жебељан П. Исидпра

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

10.

Живљпвић Ј. Нинпслав

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

11.

Игоаупвић Б. Небпјща

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

12.

Илић А. Анеуа

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

13.

Јеремић Мплнар В. Драгана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

Брпј СЦИ/ ССЦИ
индељсираних радпва

3
1

3
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14.

Јпванпвић Д. Љубища

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

15.

Јпвишић Ј. Дубравља

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

16.

Јпљанпвић С. Марија

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

17.

Каран М. Гпрдана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

18.

Киуанпвсљи Н. Ниљпла

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

19.

Маљсимпвић-Веселинпв В. Јасна

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

20.

Маринљпвић Д. Споа

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

21.

Маринљпвић М. Гпран

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

22.

Мауијевић-Недељљпвић Т. Гпрдана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

23.

Мезеи М. Ладислав

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

24.

Мијаилпвић Б. Ниљпла

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

25.

Миљић С. Весна

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

26.

Млађенпвић Ш. Дејан

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

27.

Несупрпвсља Б. Љиљана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

28.

Пгризпвић М. Вера

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

29.

Павлпвић-Драљулић М. Вищоа

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

30.

Пеншић Д. Бранљп

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

3

2
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31.

Перљпвић Б. Ивана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

32.

Ппппвић А. Људмила

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

33.

Ппппвић Млађенпвић Б. Тијана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

34.

Радпванпвић-Брљанпвић Р. Биљана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

35.

Рајљпвић Ђ. Маја

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

36.

Сабп Б. Аница

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

37.

Сердар М. Алељсандар

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

38.

Симпнпвић В. Мипмир

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

39.

Синадинпвић М. Дејан

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

40.

Суанищић Д. Милена

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

41.

Суанљпвић Ж. Лидија

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

42.

Суђић Д. Бпјан

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

43.

Тпщић М. Срђан

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

44.

Хумп-Рајевац А. Тијана

45.

Щандпрпв С. Алељсандар

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

46.

Щпуц-Тришљпвић М. Весна

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

47.

Аћимпсљи-Жиљић С. Ивана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

3

1
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48.

Суефанпвић М. Ана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

1

49.

Супјанпвић-Нпвишић П. Драгана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

2

50.

Цвијић Т. Владимир

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

51.

Бпжић Д. Дејан

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

52.

Вуљеља Д. Љиљана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

53.

Бпжанић Ж. Зпран

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

54.

Димиуријевић У. Теа

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

55.

Ђпрђевић Ж. Драган

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

56.

Заљић С. Мирјана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

3

57.

Масниљпса В. Марија

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

1

58.

Милпщевић Мијанпвић С. Таујана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

59.

Миурпвић С. Науаща

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

60.

Супљић-Васиљевић И. Мадлен

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

61.

Палашљпвић Ж. Срђан

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

62.

Паншеупвић-Радаљпвић В. Виплеуа

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

63.

Ппппвић Ј. Пгоен

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

64.

Пеурпвић Ш. Милена

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

2

7
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65.

Лазић З. Игпр

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

66.

Радић Р. Ненад

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

67.

Раљпшевић Ш. Селена

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

68.

Савић М. Свеулана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

69.

Среуенпвић Б. Срђан

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

70.

Лпншар Г. Споа

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

71.

Субпуић П. Дејан

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

72.

Туцпвић И. Јасна

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

73.

Щпенглер-Марљпвић Е. Марија

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

74.

Мисиуа В. Марија

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

75.

Радинпвић В. Саоа

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

76.

Хрпља Вещљпвац А. Ивана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

77.

Ачић М. Дращљп

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

78.

Вуљсанпвић И. Ивана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

1

79.

Илић Р. Ивана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

1

80.

Лауиншић М. Драган

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

81.

Лељпвић М. Биљана

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

9

5
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82.

Марљпвић Д. Младен

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

2

83.

Медић Б. Милена

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

2

84.

Михајлпвић-Марљпвић Н. Јелена

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

85.

Ненић С. Ива

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

3

86.

Оаради В. Дуоа

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

7

87.

П'Брајан М. Нада

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

2

88.

Ппппвић Б. Бранља

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

89.

Ппппвић Д. Милан

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

90.

Ранљпвић Б. Саоа

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

91.

Сабп И. Ауила

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

1

92.

Суефанпвић Д. Славица

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

1

93.

Тепарић В. Срђан

Фаљулуеу музишље умеунпсуи

3

94.

Хпфман М. Срђан

95.

Баљпшевић Ђ. Радмила

96.

Цвејић С. Бисерља

97.

Мауић – Марпвић Б. Даринља

н.
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Пднпс насуавниља и сарадниља уљљушених у прпјељуе у пднпсу на уљупан брпј насуавниља и
сарадниља на виспљпщљплсљпј усуанпви.
Брпј насуавниља и сарадниља
уљљушених у прпјељуе у
ппследое ури гпдине
208

Уљупан брпј насуавниља и
сарадниља
204

Пднпс брпја SCI-индељсираних радпва у пднпсу на уљупан брпј насуавниља и сарадниља на
виспљпщљплсљпј усуанпви
Брпј SCI-индељсираних
радпва
104

Уљупан брпј насуавниља и
сарадниља
204

г) Ппљазауељи и прилпзи за Суандард 6. :
1. Пдлуља п аљредиуацији Фаљулуеуа за пбављаое наушнп-исураживашље делаунпсуи у
пбласуи хуманисуишљих науља – науље п умеунпсуи бр. 660-01-00002/3 пд 8. маруа
2016. гпдине (бр. 01-739/16 пд 23. маруа 2016. гпдине)
2. Прпграм наушнп-исураживашљпг рада за перипд пд 2016. дп 2020. гпдине бр. 01163/2-16 пд 21. јануара 2016. гпдине
3. Прпграм развпја наушнписураживашљпг ппдмлауља Фаљулуеуа бр. 01-164/16 пд 21.
јануара 2016. гпдине
4. Правилниљ п раду Ценура за перманенунп пбразпваое 01-3361/10 пд 24. децембра
2010.гпдине
5. Правилниљ п издавашљпј делаунпсуи прешищћен уељсу бр. 01-1342/18 пд 8. јуна 2018.
гпдине
јавнп
су
дпсуупни
на
инуернеу
сураници
Фаљулуеуа
http://www.fmu.bg.ac.rs/vazna_dokumenta.php
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СТАНДАРД 7: КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
а) Ппис суаоа, анализа и прпцена Суандарда 7.:
Вреднпваое љвалиуеуа насуавниља и сарадниља у пунпј мери дплази дп изражаја
прилиљпм реализпваоа љпнљурса за избпр у зваоа. Ппсуупаљ и услпви за избпр насуавниља и
сарадниља су унапред ууврђени и јавни, дпсуупни пцени сурушне и заинуереспване щире
јавнпсуи. Прпцену љвалиуеуа насуавниља и сарадниља врще љауедре, Кадрпвсља љпмисија
Фаљулуеуа, Админисурауивна љпмисија Фаљулуеуа и референусља љпмисија за избпр у зваое љпја
пище свпј извещуај. Извещуај љпмисије се ппднпси Избпрнпм већу љпје се уајним гласаоем
изјащоава п извещуају љпмисије. Пдлуљу п избпру насуавниља дпнпси Сенау Универзиуеуа
умеунпсуи.
Услпви за раднa месуa насуавниља на Фаљулуеуу пдређени су Заљпнпм п виспљпм
пбразпваоу (''Сл. гласниљ РС'' бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19), Минималним услпвима за избпр
у зваоа насуавниља на универзиуеуу “Сл. гласниљ РС“, бр. 101/15, 102/16, 119/17), Правилниљпм
п јединсувеним минималним услпвима за избпр у зваоа насуавниља Универзиуеуа умеунпсуи у
Бепграду бр. 7/210 пд 5. маја 2016. гпдине, Суаууупм Фаљулуеуа, Правилниљпм п минималним
услпвима за избпр у зваоа насуавниља на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи бр. 01-1757/16 пд 8.
јула 2016. гпдине и Правилниљпм п прганизацији и сисуемауизацији ппслпва на Фаљулуеуу бр.
01-783/18 пд 30. маруа 2018. гпдине.
Услпви за раднa месуa сарадниља на Фаљулуеуу пдређени су Заљпнпм п виспљпм
пбразпваоу
(''Сл. гласниљ РС'' бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19), Суаууупм Фаљулуеуа,
Правилниљпм п минималним услпвима за избпр у зваоа умеунишљих сарадниља на Фаљулуеуу
музишље умеунпсуи бр. 01-960/19 пд 12. априла 2019. гпдине и Правилниљпм п прганизацији и
сисуемауизацији ппслпва на Фаљулуеуу бр. 01-783/18 пд 30. маруа 2018. гпдине.
У сљладу са Аљципним планпм за спрпвпђеое сурауегије пбезбеђеоа љвалиуеуа на
Универзиуеуу умеунпсуи пднпснп фаљулуеуима у оегпвпм сасуаву, љвалиуеу насуавниља и
сарадниља на псуварује се љрпз:
спрпвпђеое ппсуупаља за избпр насуавниља и сарадниља у зваоа на пснпву
прпписаних заљпнсљих љриуеријума, у сљладу са суандардима дефинисаним пд суране
Наципналнпг савеуа за виспљп пбразпваое;
примена љриуеријума за вреднпваое свих аспељауа рада (умеунишљписураживалљпг
наушнписураживашљпг рада, педагпщљпг рада, дппринпса развпју умеунишљпг и наушнпг
ппдмлауља, дппринпса развпју Фаљулуеуа и суудијсљих прпграма, дппринпса щирпј аљадемсљпј
заједници, љулуурнпј и умеунишљпј сцени) у ппсуупљу избпра насуавниља и сарадниља у зваоа;
пбезбеђиваое услпва за умеунишљписураживашљи рад, наушнписураживашљп и
педагпщљп-меупдишљп усаврщаваое насуавниља;
перманенунп праћеое и вреднпваое љвалиуеуа насуавниља и сарадниља;
спрпвпђеое сисуема развпја љадрпва у сљладу са суандардима љвалиуеуа и уз ппсебнп
инсисиуираое на ппдизаоу педагпщљих, презенуаципних вещуина младих насуавниља и
сарадниља.
Фаљулуеу се прилиљпм избпра насуавниља и сарадниља у зваоа придржава прпписаних
ппсуупаља и услпва пууем љпјих пцеоује умеунишљу, наушну, исураживашљу и педагпщљу
аљуивнпсу љандидауа. Ппред педагпщљпг, умеунишљпг и наушнпг рада, прилиљпм избпра
насуавниља и сарадниља пцеоује се и сурушнп-прпфесипнални дппринпс, дппринпс аљадемсљпј
и щирпј заједници и сарадоа са другим виспљпщљплсљим, наушнп-исураживашљим, пднпснп
инсуиууцијама љулуурe или умеунпсуи у земљи и инпсурансуву. Фаљулуеу на уај нашин
пбезбеђује насуавниље и сарадниље љпји дппринпсе љулуурнпј и аљадемсљпј заједници и љпји
свпјим примерпм ппљазују ппвезанпсу рада у пбразпваоу са радпм на прпјељуима у щирем
љулуурнпм амбијенуу.
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Фаљулуеу сисуемаусљи прауи, пцеоује и ппдсуише наушну, пднпснп умеунишљу и
педагпщљу аљуивнпсу насуавниља и сарадниља. Oбезбеђује свпјим насуавницима и сарадницима
перманенуну едуљацију и суимулище оихпвп усаврщаваое, пууем суудијсљих бправаља,
специјализација, ушещћа на умеунишљим, наушним и сурушним сљуппвима љаљп у земљи уаљп и у
инпсурансуву. Фаљулуеу ппдржава љпмуниљацију између аљадемсљпг пспбља и релевануних
прпфесипналних удружеоа.
Фаљулуеу спрпвпди дугпрпшну пплиуиљу љвалиуеуне селељције младих љадрпва и
оихпвпг даљег напреуља љап и разлишиуе видпве усаврщаваоа уе је уаљп, између псуалпг,
прихвауип и применип заљпнсљу пдредбу пп љпјпј сууденуи дпљупрсљих суудија мпгу да се
ангажују љап ппмпћ у прпцесу насуаве. Дпсадащоа праљса је ппљазала врлп ппзиуивне
резулуауе.
Према резулуаима пбављене анљеуе сууденуи су углавнпм врлп виспљим пценама
пценили педагпщљи рад сљпрп свих насуавниља и сарадниља фаљулуеуа.
Фаљулуеу врщи редпвну евалуацију свпје пплиуиље и прпцедура везаних за заппщљаваое и
избпр насуавнпг љадра. Редпвнп се врще праћеое и евалуација љвалиуеуа и љпмпеуенунпсуи
насуавнпг љадра.
Ради јпщ ппузданијег и ефиљаснијег праћеоа напредпваоа сууденауа ппуребнп је
улпжиуи дпдауне наппре да би се ппсуигла јпщ бпља ажурнпсу насуавниља у впђеоу испиуне
дпљуменуације.
Услпви за избпр наставника и сарадника Факултета
Прилиљпм избпра у зваоа насуавниља, Фаљулуеу цени следеће елеменуе: пцену п
резулуауима наушнпг, исураживашљпг, пднпснп умеунишљпг рада, пцену п ангажпваоу у развпју
насуаве и развпју других делаунпсуи фаљулуеуа, пцену п резулуауима педагпщљпг рада, љап и
пцену резулуауа ппсуигнууих у пбезбеђиваоу наушнп-насуавнпг, пднпснп умеунишљп-насуавнпг
ппдмлауља.
За дпценуа из ппља умеунпсуи мпже биуи изабранп лице љпје има заврщене масуер
аљадемсље суудије (суудије другпг суепена), признауа умеунишља дела и сппспбнпсу за насуавни
рад.
У зваое ванреднпг прпфеспра из ппља умеунпсуи мпже биуи изабранп и лице љпје има
заврщене масуер аљадемсље суудије (суудије другпг суепена), умеунишља дела љпја предсуављају
сампсуалан дппринпс умеунпсуи и сппспбнпсу за насуавни рад.
У зваое редпвнпг прпфеспра из ппља умеунпсуи мпже биуи изабранп и лице љпје има
заврщене масуер аљадемсље суудије (суудије другпг суепена), изузеуна умеунишља дела љпја су
знашајнп ууицала на развпј љулууре и умеунпсуи и сппспбнпсу за насуавни рад.
У зваое дпценуа за друщувенп-хуманисуишље насуавне садржаје мпже биуи изабранп
лице љпје има:
1) наушни суепен дпљупра науља из уже наушне пбласуи, пднпснп дпљупра умеунпсуи за
љпју се бира;
2) наушне, пднпснп сурушне радпве у пдгпварајућпј пбласуи пбјављене у наушним
шаспписима или збпрницима, са рецензијама;
3) сппспбнпсу за насуавни рад.
У зваое дпценуа у ппљу друщувенп-хуманисуишљих науља мпже биуи изабранп лице љпје
је преухпдне суепене суудија заврщилп са прпсешнпм пценпм најмаое псам (8), пднпснп љпје
има најмаое ури гпдине педагпщљпг исљусува на виспљпщљплсљпј усуанпви, има наушни назив
дпљупра науља и има наушне, пднпснп сурушне радпве пбјављене у наушним шаспписима или
збпрницима са рецензијама и сппспбнпсу за насуавни рад.
За ванреднпг прпфеспра за друщувенп-хуманисуишље насуавне садржаје мпже биуи изабранп
лице љпје, ппред услпва из суава 1. пвпг има:
1) вище наушних радпва пд знашаја за развпј науље у ужпј наушнпј пбласуи пбјављених у
међунарпдним или впдећим дпмаћим наушним и сурушним шаспписима, са рецензијама;
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2) пригиналнп сурушнп псувареое (прпјељау, суудију, пауену, пригинални меупд),
пднпснп руљпвпђеое или ушещће у наушним прпјељуима;
3) пбјављени учбениљ или мпнпграфију или праљуиљум или збирљу задауаља за ужу
наушну пбласу за љпју се бира;
4) вище радпва саппщуених на међунарпдним или дпмаћим наушним сљуппвима.
У зваое ванреднпг прпфеспра у ппљу друщувенп-хуманисуишљих науља мпже биуи
изабранп лице љпје ппред услпва из преухпднпг суава има и вище наушних радпва пд знашаја за
развпј науље, у ужпј наушнпј пбласуи, пбјављених у међунарпдним или впдећим дпмаћим
шаспписима, са рецензијама, пригиналнп сурушнп псувареое (прпјељау, суудију, пауену,
пригинални меупд, нпву спруу и сл.), пднпснп руљпвпђеое или ушещће у наушним прпјељуима,
пбјављен учбениљ или мпнпграфију, праљуиљум или збирљу задауаља за ужу наушну за љпју се
бира и вище радпва саппщуених на међунарпдним или дпмаћим наушним сљуппвима и
сппспбнпсу за насуавни рад.
За редпвнпг прпфеспра за друщувенп-хуманисуишље насуавне садржаје мпже биуи
изабранп лице љпје, ппред услпва из суава 1. пвпг шлана, има:
1) већи брпј наушних радпва љпји ууишу на развпј наушне мисли у ужпј пбласуи
пбјављених у међунарпдним или впдећим дпмаћим шаспписима, са рецензијама;
2) већи брпј наушних радпва и саппщуеоа изнеуих на међунарпдним или дпмаћим
наушним сљуппвима;
3) пбјављени учбениљ или мпнпграфију;
4) пригиналнп сурушнп псувареое (прпјељау, суудију, пауену, пригинални меупд и сл.),
пднпснп ушесувпваое или руљпвпђеое у наушним прпјељуима;
5) псуварене резулуауе у развпју наушнп-насуавнпг ппдмлауља на Фаљулуеуу, ушещће у
заврщним радпвима на масуер и специјалисуишљим аљадемсљим суудијама.
У зваое редпвнпг прпфеспра у ппљу друщувенп-хуманисуишљих науља мпже биуи
изабранп лице љпје ппред услпва из преухпднпг суава има и већи брпј наушних радпва љпји
ууишу на развпј наушне мисли у ужпј пбласуи пбјављених у међунарпдним или впдећим
дпмаћим шаспписима, са рецензијама, већи брпј наушних радпва и саппщуеоа изнеуих на
међунарпдним или дпмаћим наушним сљуппвима, пбјављен учбениљ или мпнпграфију или
пригиналнп сурушнп псувареое, псуварене резулуауе у развпју наушнп-насуавнпг ппдмлауља на
Фаљулуеуу, ушещће у заврщним радпвима на специјалисуишљим и масуер аљадемсљим суудијама
и сппспбнпсу за насуавни рад.
Насуаву сураних језиља, псим лица љпја имају зваое дпценуа, ванреднпг прпфеспра и
редпвнпг прпфеспра мпже извпдиуи и насуавниљ суранпг језиља. У зваое насуавниља суранпг
језиља мпже биуи изабранп лице љпје има виспљп пбразпваое првпг суепена, пбјављене
сурушне радпве у пдгпварајућпј пбласуи и сппспбнпсу за насуавни рад.
Зваоа сарадниља Фаљулуеуа су: асисуену, умеунишљи сарадниљ, вищи умеунишљи
сарадниљ и сампсуални умеунишљи сарадниљ.
Зваоа сарадниља Фаљулуеуа су: умеунишљи сарадниљ, вищи умеунишљи сарадниљ и
сампсуални умеунишљи сарадниљ, асисуену са дпљупраупм, асисуену и сарадниљ ванраднпг
пднпса.
За асисуенуа мпже да буде изабранп лице љпје је суудену дпљупрсљих суудија и љпје је
преухпдне нивпе суудија заврщилп са уљупнпм прпсешнпм пценпм најмаое псам (8) и љпје
ппљазује смисап за насуавни рад.
За асисуенуа из умеунишљпг ппља мпже биуи изабранп лице љпје има аљадемсљи назив
магисуар умеунпсуи и умеунишља дела љпја ппљазују смисап за сампсуалнп умеунишљп
суваралащувп, уљплиљп у умеунишљпј пбласуи за љпју се бира нису предвиђене дпљупрсље
суудије.
За асисуенуа из умеунишљпг ппља мпже биуи изабранп лице љпје је заврщилп аљадемсље
суудије првпг суепена и има умеунишља дела љпја ппљазују смисап за сампсуалнп умеунишљп
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суваралащувп, уљплиљп у умеунишљпј пбласуи за љпју се бира нису предвиђене масуер
аљадемсље суудије (суудије другпг суепена), пднпснп дпљупрсље суудије.
Фаљулуеу мпже да бира у зваое асисуенуа са дпљупраупм лице љпје је суељлп наушни назив
дпљупра науља, пднпснп умеунишљи назив дпљупра умеунпсуи и љпје ппљазује смисап за насуавни
рад.
За ппуребе реализације суудијсљпг прпграма првпг суепена Фаљулуеу мпже ангажпвауи и
сарадниље ван раднпг пднпса (демпнсураупр и сл.) за ппмпћ у насуави.
На ппслпвима у псувариваоу умеунишљих задауаља и ушесувпваоу у пдређеним
видпвима насуаве мпгу радиуи лица у зваоу: умеунишљи сарадниљ, вищи умеунишљи сарадниљ и
сампсуални умеунишљи сарадниљ. Умеунишљи сарадници сампсуалнп или у сарадои са
насуавниљпм ушесувују првенсувенп љап љлавирсљи сарадници на вежбама из предмеуа
Диригпваое, Сплп певаое, свих гудашљих и дувашљих инсурменауа и Удараљљи. Умеунишљи
сарадници псуварују љлавирсљу сарадоу на испиуима, инуерним и јавним шаспвима, љап и у
пљвиру умеунишљих прпјељауа Фаљулуеуа.
Умеунишљи сарадници сампсуалнп или у сарадои са насуавниљпм ушесувују првенсувенп
љап љлавирсљи сарадници на вежбама из предмеуа диригпваое, сплп певаое, свих гудашљих и
дувашљих инсурменауа, удараљљи, харфе и гиуаре. Умеунишљи сарадници псуварују љлавирсљу
сарадоу на испиуима, инуерним и јавним шаспвима, љап и у пљвиру умеунишљих прпјељауа
Фаљулуеуа.
За умеунишљпг сарадниља мпже да буде изабранп лице љпје има пдгпварајуће виспљп
пбразпваое, признауе умеунишље резулуауе и сппспбнпсуи за умеунишљу сарадоу и насуавни
рад.
За вищег умеунишљпг сарадниља мпже да буде изабранп лице љпје има пдгпварајуће
виспљп пбразпваое, виспље умеунишље резулуауе и изразиуу сппспбнпсу за умеунишљу сарадоу
и насуавни рад.
За сампсуалнпг умеунишљпг сарадниља мпже да буде изабранп лице љпје има виспљп
пбразпваое, изузеуна умеунишља псувареоа љпја су пд знашаја за развпј љулууре и умеунпсуи,
знашајна признаоа за умеунишљи рад и нарпшиуу сппспбнпсу за умеунишљу сарадоу и насуавни
рад.
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 7. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
Насуавни љадар се бира на пснпву умеунишљих, наушних и
сурушних љпмпеуенција +++
Jавнпсу ппсуупља и услпва за избпр насуавниља и сарадниља
+++
Усаглащенпсу ппсуупља избпра са предлпгпм љриуеријума
Наципналнпг савеуа за виспљп пбразпваое +++
Вепма разнпврсна и бпгауа умеунишља делаунпсу
насуавниља и сарадниља+++
Велиљи брпј публиљација у шаспписима са SCI лисуе +++
O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Кпнљурисаое и ушесувпваое у прпјељуима
Минисуарсуава Републиље Србије +++

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:

Услед недпсуауља финансијсљих средсуава насуавници
и сарадници нису увељ у мпгућнпсуи да ушесувују у
свим умеунишљим, наушним и сурушним видпвима
усаврщаваоа++



Неусљлађенпсу захуева за напредпваое насуаваниља и
сарадниља у ппљу умеунпсуи и у ппљу науље

T - (Threats) – Ппаснпсуи:



Недпсуауаљ финансијсљих средсуава +++
Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи
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в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа суандарда 7.
Фаљулуеу перманенунп љпнљурище на свим јавним љпнљурсима Минисуарсува прпсвеуе,
науље и уехнплпщљпг развпја и Минисуарсува љулууре Републиље Србије, ради дпбијаоа
финансијсљих средсуава за умеунишљп, наушнп и сурушнп усаврщаваое свпјих насуавниља и
сарадниља, љап и за пбјављиваое оихпвих радпва и дпсуигнућа.
Ппказатељи и прилпзи за стандард 7:
Табела 7.1. Преглед брпја насуавниља пп зваоима и суауус насуавниља у
виспљпщљплсљпј усуанпви (радни пднпс са пуним и непуним радним временпм, ангажпваое пп
угпвпру)
Табела 7.2. Преглед брпја сарадниља и суауус сарадниља у виспљпщљплсљпј усуанпви (радни
пднпс са пуним и непуним радним временпм, ангажпваое пп угпвпру)

109

Табела 7.1. Преглед брпја насуавниља пп зваоима и суауус насуавниља у виспљпщљплсљпј усуанпви (радни пднпс са пуним и непуним радним
временпм, ангажпваое пп угпвпру)
А. Насуавници у раднпм пднпсу са пуним или непуним радним временпм
Р.
б.

Име, средое слпвп,
презиме

Зваое

Дауум
избпра

%
заппслеоа

Ужа наушна, умеунишља пднпснп сурушна
пбласу за љпју је биран

1.

Аћимпсљи-Жиљић С.
Ивана

редпвни прпфеспр

6.7.2017.

2.

Белић С. Сандра

редпвни прпфеспр

6.10.2006

100

ужа умеунишља пбласу Виплпншелп

3.

Беншић Б. Алељсандар

редпвни прпфеспр

4.4.2015

100

ужа умеунишља пбласу Трпмбпн

4.

Бпгунпвић Д. Бланља

редпвни прпфеспр

9.10.2014

100

уже наушне пбласуи Психплпгија и Педагпгија

100
Васиљевић Ј. Милпщ

редпвни прпфеспр

6.7.2017.

ужа умеунишља пбласу Пбпа - прљесуарсље
депнице дрвених дувашљих инсуруменауа и
меупдиља насуаве

Герић М. Слпбпдан

редпвни прпфеспр

15.10.2010

100

ужа умеунишља пбласу Кпнурабас

Глигпријевић Б. Јелица

редпвни прпфеспр

10.7.2018.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - уппредни
предмеу

Дрпбни Ђ. Ивана

редпвни прпфеспр

15.6.2012

100

ужа наушна пбласу Педагпгија (Сплфеђп и
меупдиља насуаве сплфеђа)

9.

Ђпрђевић Р. Младен

редпвни прпфеспр

9.7.2010

100

ужа умеунишља пбласу Труба

10.

Ђуљић М. Марија

редпвни прпфеспр

20.12.2012

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

5.

6.
7.

8.

100

ужа умеунишља пбласу Виплина
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11.

Ерић Б. Зпран

редпвни прпфеспр

19.6.1997

100

ужа умеунишља пбласу Кпмппзиција

12.

Жебељан П. Исидпра

редпвни прпфеспр

1.5.2013

100

ужа умеунишља пбласу Кпмппзиција

13.

Живљпвић Ј. Нинпслав

редпвни прпфеспр

3.10.2003

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

Зауљалиљ Ј. Милпщ

редпвни прпфеспр

13.4.2011

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Музишља
уеприја

15.

Илић А. Анеуа

редпвни прпфеспр

4.4.2015

100

ужа умеунишља пбласу Сплп певаое

16.

Јеремић Мплнар В.
Драгана

редпвни прпфеспр

8.4.2016

17.

Јпванпвић Д. Љубища

редпвни прпфеспр

14.11.2001

100

ужа умеунишља пбласу Флаууа

18.

Јпвишић Ј. Дубравља

редпвни прпфеспр

2.6.1998

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

19.

Јпљанпвић С. Марија

редпвни прпфеспр

100

ужа умеунишља пбласу Виплина

Каран М. Гпрдана

редпвни прпфеспр

31.3.2011

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Сплфеђп и
меупдиља насуаве сплфеђа

21.

Киуанпвсљи Н. Ниљпла

редпвни прпфеспр

9.7.2014

100

ужа умеунишља пбласу Сплп певаое

22.

Крщић-Сељулић М.
Весна

редпвни прпфеспр

24.9.1998

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Сплфеђп и
меупдиља насуаве сплфеђа

23.

Лазић Б. Драган

редпвни прпфеспр

7.4.2017.

100

ужа умеунишља пбласу Пбпа

24.

Маљсимпвић-Веселинпв
В. Јасна

редпвни прпфеспр

29.1.2009

14.

20.

3.11.1999

100

100

ужа наушна пбласу Музиљплпгија

ужа умеунишља пбласу Виплина
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25.

Маринљпвић Д. Споа

редпвни прпфеспр

29.1.2009

26.

Маринљпвић М. Гпран

редпвни прпфеспр

9.10.2014

27.

Мауијевић-Недељљпвић
Т. Гпрдана

редпвни прпфеспр

10.4.2014

28.

Маупрљић-Иванпвић Д.
Бпјана

редпвни прпфеспр

15.6.2012

29.

Мезеи М. Ладислав

редпвни прпфеспр

29.1.2009

30.

Мијаилпвић Б. Ниљпла

редпвни прпфеспр

10.4.2014

31.

Миланљпвић Д. Вера

редпвни прпфеспр

1.10.1998

32.

Млађенпвић Ш. Дејан

редпвни прпфеспр

33.

Несупрпвсља Б. Љиљана

34.

100

ужа наушна пбласу Музиљплпгија

100

ужа умеунишља пбласу Камерна музиља (за рад
са дувашљим ансамблима)

100

ужа умеунишља пбласу Виплина

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Сплфеђп и
меупдиља насуаве сплфеђа

100

ужа умеунишља пбласу Камерна музиља (за рад
са гудашљим ансамблима)

100

ужа умеунишља пбласу Сплп певаое

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Сплфеђп и
меупдиља насуаве сплфеђа

27.12.2007

100

ужа умеунишља пбласу Випла

редпвни прпфеспр

15.10.2010

100

ужа умеунишља пбласу Харфа

Пгризпвић М. Вера

редпвни прпфеспр

27.12.2007

100

ужа умеунишља пбласу Гиуара

35.

Павлпвић-Драљулић М.
Вищоа

редпвни прпфеспр

30.6.2016

36.

Пеншић Д. Бранљп

редпвни прпфеспр

20.12.2012

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

37.

Перљпвић Б. Ивана

редпвни прпфеспр

29.9.2016

100

ужа наушна пбласу Музиљплпгија

100

ужа умеунишља пбласу Сплп певаое
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38.

Ппппвић А. Људмила

редпвни прпфеспр

29.1.2009

39.

Ппппвић Млађенпвић Б.
Тијана

редпвни прпфеспр

29.9.2016

40.

Радић Д. Милан

редпвни прпфеспр

7.4.2017.

41.

РадпванпвићБрљанпвић Р. Биљана

редпвни прпфеспр

9.3.2012

42.

Рајљпвић Ђ. Маја

редпвни прпфеспр

4.4.2015

43.

Сабп Б. Аница

редпвни прпфеспр

1.5.2013

44.

Сердар М. Алељсандар

редпвни прпфеспр

45.

Симпнпвић В. Мипмир

46.

100

100

100
100

ужа умеунишља пбласу Камерна музиља (за рад
са впљалним ансамблима)
ужа наушна пбласу Музиљплпгија
ужа умеунишља пбласу Хпрна
ужа умеунишља пбласу Диригпваое

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Музишља
уеприја

27.10.2005

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

редпвни прпфеспр

30.6.2016

100

ужа умеунишља пбласу Флаууа

Синадинпвић М. Дејан

редпвни прпфеспр

17.11.2008

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

47.

Смиљанић-Радић Б.
Маја

редпвни прпфеспр

4.4.2015

48.

Суанищић Д. Милена

редпвни прпфеспр

10.07.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Харфа

49.

Суанљпвић Ж. Лидија

редпвни прпфеспр

15.10.2010

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

50.

Суефанпвић М. Ана

редпвни прпфеспр

7.4.2017.

100

ужа наушна пбласу Музиљплпгија

51.

Супјанпвић-Нпвишић П.

редпвни прпфеспр

6.7.2017.

100

ужа наушна пбласу Музиљплпгија

100

ужа умеунишља пбласу Пргуље
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Драгана
52.

Суђић Д. Бпјан

редпвни прпфеспр

29.4.2010

100

ужа умеунишља пбласу Диригпваое

53.

Тпщић М. Срђан

редпвни прпфеспр

30.10.2008

100

ужа умеунишља пбласу Гиуара

54.

Цвијић Т. Владимир

редпвни прпфеспр

6.7.2017.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

55.

Щандпрпв С.
Алељсандар

редпвни прпфеспр

15.10.2010

56.

Щпуц-Тришљпвић М.
Весна

редпвни прпфеспр

9.3.2012

57.

Бпжанић Ж. Зпран

ванредни прпфеспр

6.10.2018.

100

ужа наушна пбласу Музишља уеприја

58.

Бпжић Д. Дејан

ванредни прпфеспр

7.4.2017.

100

ужа умеунишља пбласу Виплпншелп

59.

Брљљашић К. Иван

ванредни прпфеспр

3.10.2015

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Музишља
уеприја

60.

Брујић Д. Алељсандар

ванредни прпфеспр

5.4.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Диригпваое – уппредни
предмеу

61.

Велишљпвић М. Пануа

ванредни прпфеспр

7.4.2017.

100

ужа умеунишља пбласу Випла

62.

Вуљеља Д. Љиљана

ванредни прпфеспр

8.7.2015

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

63.

Дедић Р. Ниљпла

ванредни прпфеспр

1.10.2014.

100

ужа наушна пбласу Исуприја умеунпсуи

64.

Димиуријевић У. Теа

ванредни прпфеспр

8.7.2015.

100

ужа умеунишља пбласу Камерна музиља (за рад
са ансамблима са љлавирпм)

100

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

ужа умеунишља пбласу Диригпваое
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65.

Ђпрђевић Ж. Драган

ванредни прпфеспр

5.4.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Виплпншелп

66.

Заљић С. Мирјана

ванредни прпфеспр

30.6.2016.

100

ужа наушна пбласу Еунпмузиљплпгија

67.

Јпванпвић Љ. Кауарина

ванредни прпфеспр

8.4.2016.

100

ужа умеунишља пбласу Сплп певаое

68.

Јпванпвић С. Драгана

ванредни прпфеспр

7.10.2017.

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Музишља
уеприја

69.

Јпванпвић В. Драгана

ванредни прпфеспр

10.7.2018.

100

ужа умеунишља пбласу Диригпваое - уппредни
предмеу

70.

Јпсифпсљи П. Марљп

ванредни прпфеспр

15.9.2014.

100

ужа умеунишља пбласу Виплина

100

ужа умеунишља пбласу Гиуара - ппзнаваое
гиуаре са меупдиљпм насуаве, инуерпреуација
и нпуација ране музиље и меупдиља насуаве

100

ужа умеунишља пбласу Камерна музиља (за рад
са лименим дувашљим ансамблима)

100

ужа умеунишља пбласу Камерна музиља (за рад
са ансамблима са љлавирпм)

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - уппредни
предмеу

71.

Карајић М. Дарљп

ванредни прпфеспр

8.4.2016.

72.

Лазић З. Игпр

ванредни прпфеспр

5.4.2019.

73.

Лпншар Г. Споа

ванредни прпфеспр

6.7.2017.

74.

Маљсимпвић Љ.
Небпјща

ванредни прпфеспр

5.4.2019.

75.

Марјанпвић М. Немаоа

ванредни прпфеспр

10.7.2018.

100

ужа умеунишља пбласу Випла

76.

Масниљпса В. Марија

ванредни прпфеспр

8.7.2016.

100

ужа наушна пбласу Музиљплпгија

77.

Миланпвић С. Љубпмир

ванредни прпфеспр

5.4.2018

100

ужа умеунишља пбласу Випла
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78.

Михаилпвић Р.
Љубпмир

ванредни прпфеспр

5.4.2019.

79.

Милпщевић Р.
Владимир

ванредни прпфеспр

5.4.2019.

80.

Милпщевић Мијанпвић
С. Таујана

ванредни прпфеспр

3.10.2015.

81.

Мисиуа В. Марија

ванредни прпфеспр

10.7.2018.

100

ужа умеунишља пбласу Виплина

82.

Миурпвић С. Науаща

ванредни прпфеспр

8.7.2015.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

83.

Михајлпвић Д. Милпщ

ванредни прпфеспр

5.4.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

84.

Ниљплпв Л. Владимир

ванредни прпфеспр

10.07.2019.

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу чез Сплфеђп

85.

Павлпвић П.
Алељсандра

ванредни прпфеспр

3.10.2015.

86.

Павлпвић Т. Милпщ

ванредни прпфеспр

8.4.2016.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

87.

Палашљпвић Ж. Срђан

ванредни прпфеспр

9.10.2014.

100

ужа умеунишља пбласу Удараљље

88.

Паншеупвић-Радаљпвић
В. Виплеуа

ванредни прпфеспр

3.10.2015.

89.

Пеурпвић Ш. Милена

ванредни прпфеспр

9.10.2014.

90.

Ппппвић Ј. Пгоен

ванредни прпфеспр

5.4.2018.

100

100

100

100

100

ужа умеунишља пбласу Виплина

ужа умеунишља пбласу Клавир

ужа умеунишља пбласу Кпмппзиција

ужа умеунишља пбласу Клавир

ужа умеунишља пбласу Сплп певаое

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Сплфеђп и
меупдиља насуаве сплфеђа

100

ужа умеунишља пбласу Кларинеу
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91.

Радаљпвић Б. Драгана
Бранислава

ванредни прпфеспр

7.4.2017.

100

ужа умеунишља пбласу Диригпваое –уппредни
предмеу

92.

Радић Р. Ненад

ванредни прпфеспр

8.7.2015.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

93.

Радинпвић В. Саоа

ванредни прпфеспр

6.7.2017.

100

ужа наушна пбласу Еунпмузиљплпгија

94.

Раљпшевић Ш. Селена

ванредни прпфеспр

8.4.2016.

100

ужа наушна пбласу Еунпмузиљплпгија

95.

Репанић А. Предраг

ванредни прпфеспр

30.6.2016.

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Музишља
уеприја

96.

Савић М. Свеулана

ванредни прпфеспр

3.10.2015.

100

ужа умеунишља пбласу Кпмппзиција

97.

Среуенпвић Б. Срђан

ванредни прпфеспр

5.4.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Виплпншелп

98.

Супљић-Васиљевић И.
Мадлен

ванредни прпфеспр

6.7.2017.

99.

Супщић П. Дејан

ванредни прпфеспр

8.4.2016.

100.

Супјадинпвић-Милић М.
Милана

ванредни прпфеспр

7.10.2017.

101.

Субпуић П. Дејан

ванредни прпфеспр

8.7.2015.

102.

Туцпвић И. Јасна

ванредни прпфеспр

7.10.2017.

103.

Хрпља Вещљпвац А.
Ивана

ванредни прпфеспр

5.4.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Виплина

100

ужа умеунишља пбласу Клавир

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Музишља
уеприја

100

ужа умеунишља пбласу Камерна музиља (за рад
са ансамблима са љлавирпм)

100

ужа умеунишља пбласу Камерна музиља (за рад
са ансамблима са љлавирпм)

100

ужа наушна пбласу Музишља педагпгија
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104.

Щпенглер-Марљпвић Е.
Марија

105.

100

ванредни прпфеспр

7.4.2017.

Ачић М. Дращљп

дпцену

5.4.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Кпмппзиција

106.

Вуљсанпвић И. Ивана

дпцену

8.4.2016.

100

ужа наушна пбласу Музишља уеприја

107.

Дрезгић М. Рада

дпцену

9.6.2016.

100

ужа наушна пбласу Спциплпгија љулууре

108.

Ђајић-Левајац Н. Јелена

дпцену

5.4.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - уппредни
предмеу

109.

Ђурљпвић А. Владан

дпцену

1.10.2019

100

Ужа уменуишља пбласу Режија (Глума и
Пперсље сцене)

100
110.

Ђпрђевић М. Милпщ

дпцену

1.10.2016.

ужа умеунишља пбласу Хпрна - меупдиља
насуаве и прљесуарсље депнице лимених
дувашљих инсуруменауа

111.

Игоаупвић Н. Луља

дпцену

10.6.2015.

100

ужа умеунишља пбласу чез Саљспфпн

112.

Илић Р. Ивана

дпцену

1.2.2018.

100

ужа наушна пбласу Музишља уеприја

113.

Илић Д. Иван

дпцену

1.11.2018.

100

дпцену за ужу умеунишљу пбласу чез Трпмбпн

114.

Јпванпвић Ђ. Пливера

дпцену

5.4.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - уппредни
предмеу

115.

Јпванпвић-Пеурпвић Р.
Јелена

дпцену

9.10.2014.

116.

Кеврещан Љ. Ваоа

дпцену

9.10.2014.

100

100

ужа умеунишља пбласу Виплина

ужа умеунишља пбласу Клавир
ужа умеунишља пбласу чез Гиуара

118

100

ужа умеунишља пбласу Кларинеу - меупдиља
насуаве и прљесуарсље депнице дрвених
дувашљих инсуруменауа

117.

Кленљпвсљи М. Вељљп

дпцену

1.10.2016.

118.

Лауиншић М. Драган

дпцену

3.10.2015.

100

ужа умеунишља пбласу Кпмппзиција

119.

Лељпвић М. Биљана

дпцену

8.4.2016

100

ужа наушна пбласу Музиљплпгија

120.

Малаев П. Гарун

дпцену

18.5.2012

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Музишља
уеприја

121.

Марљпвић Д. Младен

дпцену

3.10.2015

100

ужа наушна пбласу Еунпмузиљплпгија

122.

Мијпвић Ш. Нпваљ

дпцену

5.4.2018.

100

ужа умеунишља пбласу чез Труба

123.

Медић Б. Милена

дпцену

3.10.2015.

100

ужа наушна пбласу Музишља уеприја

124.

Миланпвић В. Маја

дпцену

29.9.2016.

100

ужа умеунишља пбласу Випла - прљесуарсље
депнице

125.

Милеуић С. Сава

дпцену

9.10.2014.

100

ужа умеунишља пбласу чез Клавир

126.

Милпщевић Б. Тијана

дпцену

1.10.2019.

100

Ужа умеунишља пбласу Гудашљи инсуруменуи –
ущпредни предмеуи

127.

Михајлпвић-Марљпвић
Н. Јелена

дпцену

7.4.2017.

128.

Михић Ш. Маја

дпцену

5.4.2019.

129.

Ненић С. Ива

дпцену

8.4.2016.

100

ужа наушна пбласу Музишља уеприја

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - уппредни
предмеу

100

ужа наушна пбласу Еунпмузиљплпгија
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130.

Ниљплић Д. Санела

дпцену

7.4.2017.

100

ужа наушна пбласу Примеоена есуеуиља

131.

Ниљплић М. Милан

дпцену

8.7.2015.

100

ужа умеунишља пбласу чез Кпнурабас

132.

Оаради В. Дуоа

дпцену

1.10.2014.

100

ужа наушна пбласу Еунпмузиљплпгија еунплпгија и еунпљпреплпгија

133.

П'Брајан М. Нада

дпцену

5.4.2019.

100

ужа наушна пбласу Музишља педагпгија

134.

Пенезић Р. Науаща

дпцену

1.10.2019.

100

Ужа уменуишља пбласу Клавир – уппредни
предмеуи

135.

Пеуљпвић С. Весна

дпцену

9.10.2014.

100

ужа умеунишља пбласу чез Певаое

136.

Ппппвић Б. Бранља

дпцену

3.10.2015.

100

ужа умеунишља пбласу Кпмппзиција

137.

Ппппвић Д. Милан

дпцену

10.4.2014.

100

ужа умеунишља пбласу Шембалп

138.

Ппппвић З. Расуљп

дпцену

29.9.2016

100

ужа умеунишља пбласу Випла - меупдиља
насуаве гудашљих инсуруменауа

139.

Ппппвић Кауарина

дпцену

1.10.2018.

100

дпцену за ужу умеунишљу пбласу Камерне
музиље (за рад са гудашљим ансамблима)

140.

Ранљпвић Б. Саоа

дпцену

15.11.2013

100

ужа наушна пбласу Еунпмузиљплпгија –
уппредни предмеу

141.

Сабп И. Ауила

дпцену

1.10.2014

100

ужа наушна пбласу Музишља уеприја

142.

Синшуљ Н. Алељсандар

дпцену

1.10.2019.

100

Ужа уменуишља пбласу Клавир – уппредни
предмеуи
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100

дпцену за ужу умеунишљу пбласу Камерне
музиље (за рад са гудашљим ансамблима)

100

ужа наушна пбласу Музишља педагпгија

100

Ужа уменуишља пбласу Снимаое музиље и
упнсља режија

8.10.2018.

100

дпцену за ужу умеунишљу пбласу чез Бубоеви

дпцену

7.4.2017.

100

ужа наушна пбласу Музишља уеприја

ХачиЂпрђевић Д.
Алељсандар

дпцену

1.10.2016.

149.

Цвеуљпвић Д.
Алељсандар

дпцену

8.7.2015.

150.

Алељсић Р. Марљп

насуавниљ

151.

Белић Р. Сенља

152.

143.

Суанљпвић Немаоа

дпцену

1.10.2018.

144.

Суефанпвић Д. Славица

дпцену

7.4.2017.

145.

Супјанпвић Д. Марљп

дпцену

1.10.2019.

146.

Суупар Анђелљп

дпцену

147.

Тепарић В. Срђан

148.

100

ужа умеунишља пбласу Гиуара

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу чез
Аранжираое и чез хармпнија

15.3.2018.

100

ужа сурушна пбласу Музишља уеприја

насуавниљ

9.3.2017.

100

ужа сурушна пбласу Музишља уеприја

Грљајац П. Милијана

насуавниљ

9.6.2016.

100

Енглесљи језиљ

153.

Дубљевић П. Јелена

насуавниљ

14.9.2017.

100

ужа сурушна пбласу Сплфеђа

154.

Ђелић Б. Милица

насуавниљ

14.9.2017.

100

Иуалијансљи језиљ

155.

Кпзпмарић З. Зпрана

насуавниљ

15.3.2018.

100

Немашљи језиљ

156.

Лишина М. Јелена

насуавниљ

25.2.2016.

100

Енглесљи језиљ

157.

Јеленљпвић С. Јелена

насуавниљ

14.6.2018.

100

ужа сурушна пбласу Хармпнија са хармпнсљпм
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анализпм и музишљи пблици
158.

Павлишић Б. Филип

насуавниљ

14.9.2017.

159.

Ранисављевић Д.
Здрављп

насуавниљ

9.6.2016.

160.

Тпдпрпвић Д. Драгана

насуавниљ

14.3.2019.

161.

Ћалина М. Драган

насуавниљ

1.10.2016

100
100

ужа сурушна пбласу Музишља уеприја
сурушни предмеу семинар из Еунпљпреплпгије

100

ужа сурушна пбласу Сплфеђп и меупдиља
насуаве сплфеђа

100

ужа сурушна пбласу преглед праваца у
исуприји чеза

н.
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Б. Насуавници ангажпвани пп угпвпру

Р.б.

Име, презиме

Зваое

Дауум
избпра

Брпј угпвпра

Сагласнпсу брпј

Пбласу за љпју је биран

1.

Хпфман Срђан

прпфеспр
емериуус

01.06.2016.

/

За ужу умеунишљу
Кпмппзиција

2.

Баљпшевић Радмила

прпфеспр
емериуус

19.12.2011

/

За ужу умеунишљу пбласу Сплп
певаоа

3.

Пеурпвић Споа

ванредни
прпфеспр

13.7.2014.

ужу
наушну
бр. 01-2787/18 пд За
Коижевнпсу
23.
нпвембра
2018. гпдине

пбласу

4.

Пеурпвић Ђпрђе

редпвни прпфеспр
у пензији

10.07.2018.

/

За ужу
Снимаое
режија

умеунишљу
музиље и

пбласу
упнсља

5.

Перић Драгпљуб

редпвни прпфеспр
у пензији

1.10.2019

/

За ужу умеунишљу
Свираое паруиуура

пбласу

6.

Хумп Рајевац Тијана

редпвни прпфеспр
у пензији

1.10.2019

/

За ужу
Клавир

пбласу

7.

Гплемпвић Димиурије

редпвни прпфеспр
у пензији

1.10.2019

/

За
ужу
наушну
Еунпмузиљплпгија

8.

Јпуић Иван

дпцену

1.10.2019

9.

Јпвић Марија

редпвни прпфеспр

1.10.2019

10.

Каран Марија

предаваш

1.10.2019

11.

Прпданпвић Срђан

Наушни сарадниљ

1.10.2019

12.

Видић Јелена

асисуену

1.10.2019

13.

Псупјић Сергеј

редпвни прпфеспр

умеунишљу

пбласу

пбласу

За ужу умеунишљу пбласу Фагпу

За
ужу
наушну
Психплпгија

пбласу
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Табела 7.2. Преглед брпја сарадниља и суауус сарадниља у виспљпщљплсљпј усуанпви (радни пднпс са пуним и непуним радним временпм, ангажпваое пп
угпвпру)
A. Сарадници у раднпм пднпсу са пуним иили непуним радним временпм
Р.б.

Име, средое слпвп,
презиме

Зваое

Дауум
избпра

1.

Миурпвић Д. Радпщ

асисуену са
дпљупраупм

14.6.2018.

2.

Миладинпвић-Прица Р.
Ивана

асисуену са
дпљупраупм

15.11.2018.

3.

Пеуљпвић Лпзп Р. Ивана

асисуену са
дпљупраупм

20.9.2018.

4.

Бранљпвић Т.
Алељсандра

асисуену

13.6.2019.

5.

Ђпрђевић Д. Лазар

асисуену

1.10.2017.

6.

Илищевић Б. Тијана

асисуену

7.

Ивљпвић Алељсандра

8.
9.

%
заппслеоа
100

100

100

100

Ужа наушна, умеунишља пднпснп сурушна
пбласу за љпју је биран
ужа наушна пбласу Музиљплпгија

ужа наушна пбласу Музиљплпгија

ужа наушна пбласу Музиљплпгија

ужа наушна пбласу Музишља педагпгија

100

ужа уепријсљп – умеунишља пбласу Музишља
уеприја

1.10.2017.

100

ужа наушна пбласу Музишља уеприја

асисуену

1.10.2017.

100

ужа наушна пбласу Музишља уеприја

Кљајић М. Бпјан

асисуену

1.10.2017.

100

асисуену за ужу умеунишљу пбласу
Диригпваое-главни предмеу

Кпраћ М. Владимир

асисуену

1.10.2017.

100

ужа умеунишља пбласу Кпмппзиција
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10.

Марљпвић Ј. Марина

асисуену

18.9.2017.

100

ужа наушна пбласу Музиљплпгија

11.

Панајпупвић Л. Дущан

асисуену

1.10.2018.

100

ужа умеунишља пбласу Виплина

12.

Пеурпвић Д. Ана

асисуену

1.10.2019.

100

ужа наушна пбласу Еунпмузиљплпгија

13.

Радивпјевић М. Милица

асисуену

1.4.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Диригпваое

14.

Средпјевић М. Драган

асисуену

1.10.2018.

100

ужа умеунишља пбласу Виплина

15.

Симић М. Суанљп

асисуену

13.6.2019.

100

ужа уепријсљп-умеунишља пбласу Музишља
уеприја

16.

Цвеуљпвић А. Суефан

асисуену

14.3.2019.

100

ужа наушна пбласу Музиљплпгија

17.

Ивљпвић П. Алељсандра

асисуену

1.10.2017.

100

ужа наушна пбласу Музишља уеприја

18.

Беншић М. Мелиуа

сам. умеун. сар.

13.6.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

19.

Бпјић-Радпјшић Т. Мери

сам. умеун. сар.

13.6.2019.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

20.

Глигпрић Г. Владимир

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

21.

Дрпбни Ђ. Таујана

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

22.

Загпрац П. Бпјана

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

сам. умеун. сар.

сам. умеун. сар.

сам. умеун. сар.

9.3.2017.

14.6.2018.

14.9.2017.
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23.

Марјанпвић Л. Гпрдана

сам. умеун. сар.

11.6.2015.

24

Младенпвић А. Науалија

сам. умеун. сар.

14.9.2017.

25.

Пвасљаинен Р. Уљи
Лаури Алељси

сам. умеун. сар.

26.

Павлпвић С. Ивана

27.

Пеуљпвић М. Саоа

сам. умеун. сар.

11.6.2015.

28.

Пећанац Д. Рада

сам. умеун. сар.

13.6.2019.

29.

Радпјљпвић Д. Споа

сам. умеун. сар.

25.2.2016.

30.

Радпјшић-Фиревсљи А.
Кауарина

сам. умеун. сар.

15.3.2018.

31.

Супјнић Д. Владимир

сам. умеун. сар.

14.9.2017.

32.

Супљпвић Ж. Ивана

сам. умеун. сар.

15.3.2018.

33.

Хачи-Ануић Тауић A.
Кауарина

сам. умеун. сар.

14.3.2019.

сам. умеун. сар.

15.6.2017.

9.3.2017.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа
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34.

Вељић М. Миливпје

вищи умеун. сар.

10.9.2015.

35.

Гргин А. Анупнела

вищи умеун. сар.

11.6.2015.

36.

Егерић М. Дущан

вищи умеун. сар.

14.3.2019.

37.

Илић Д. Милица

вищи умеун. сар.

14.3.2019.

38.

Краварущић-Бајић М.
Дејана

вищи умеун. сар.

14.6.2018.

39.

Миливпјевић М. Зпрља

вищи умеун. сар.

25.6.2015.

40.

Раић А. Драгана

вищи умеун. сар.

15.3.2018.

41.

Хпфман-Среуенпвић С.
Неда

вищи умеун. сар.

25.2.2016.

42.

Суефанпвић Д. Младен

вищи умеун. сар.

13.6.2019.

43.

Кпсуандинпвић М.
Валенуина

умеунишљи сарадниљ

14.9.2017.

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Диригпваое –
љлавирсља сарадоа

100

ужа умеунишља пбласу Клавир - љлавирсља
сарадоа

н.
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Прилпг 7.1.
1. Правилниљ п нашину и ппсуупљу засниваоа раднпг пднпса и суицаоу зваоа насуавниља
на Универзиуеуу умеунпсуи бр. 7/16 пд 15. јануара 2016. гпдине
2. Правилниљ п минималним услпвима за избпр у зваоа насуавниља на Фаљулуеуу бр. 011757/16 пд 8. јула 2016. гпдине
3. Правилниљ п минималним услпвима за избпр у зваоа умеунишљих сарадниља на
Фаљулуеуу бр. 01-960/19 пд 12. априла 2019. гпдине
јавнп
су
дпсуупни
на
инуернеу
сураници
Фаљулуеуа
http://www.fmu.bg.ac.rs/vazna_dokumenta.php

Пднпс уљупнпг брпја сууденауа (брпј сууденауа пдпбрен аљредиуацијпм ппмнпжен са брпјем
гпдина урајаоа суудијсљпг прпграма) и брпја заппслених насуавниља на нивпу усуанпве
Уљупан брпј сууденауа (брпј пдпбрен Брпј заппслених насуавниља на нивпу усуанпве
аљредиуацијпм ппмнпжен са брпјем урајаоа
суудија)
ПАС
140 х 4 = 560
МАС
147 х 1 = 147
161
САС
36 х 1 = 36
ДАС
41 х 3 = 123
УКУПНП:
866
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СТАНДАРД 8: КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА
Ппис стаоа, анализа и прпцена Стандарда 8.:
У сљладу са Аљципним планпм за спрпвпђеое сурауегије пбезбеђеоа љвалиуеуа на
Универзиуеуу умеунпсуи пднпснп фаљулуеуима у оегпвпм сасуаву, љвалиуеу сууденауа на
Фаљулуеуу псуварује се љрпз:
-

-

ууврђиваое, јавнп и јаснп пбјављиваое свих услпва и љриуеријума за упис нпвих
сууденауа
праћеое и вреднпваое ппсуупља уписа нпвих сууденауа
редпвна гпдищоа анализа љвалиуеуа нпвих сууденауа
прпмпуивне аљуивнпсуи за привлашеое љвалиуеуних нпвих сууденауа
пбезбеђиваое једнаљих услпва за све ппуенцијалне сууденуе, пбезбеђиваое услпва за
суудираое пспба према афирмауивним мерама
праћеое и вреднпваое пцеоиваоа рада и знаоа сууденауа на предиспиуним
аљуивнпсуима и испиуима
праћеое и вреднпваое успеха сууденауа (прплазнпсуи на испиуима, брпја уписаних
сууденауа, дужине суудираоа, успещнпсуи сууденауа – пп предмеуима, испиуним
рпљпвима, гпди нама и нивпима суудија)
редпвним анљеуираоем сууденауа и уљљушиваоем сууденауа у фпрмулисаое и
спрпвпђеое љпрељуивних мера .

Фаљулуеу музишље умеунпсуи има јаснп дефинисане прпцедуре љпје се пднпсе на упис
сууденауа, љап и на суудираое на Фаљулуеуу љпје су јавне и пбјављене на пгласним уаблама,
инуеренеу и facebook сураници Фаљулуеуа.
Фаљулуеу пбјављује на свпм сајуу Инфпрмаупр за упис на Фаљулуеу са инфпрмацијама п
упису на суудијсље прпграме, циљевима и исхпдима и псуалим инфпрмацијама релевануним за
суудираое на Фаљулуеуу.
Сваље гпдине у мају месецу Фаљулуеу щуампа Инфпрмаупр за сууденуе у љпме пбјављује
најважније инфпрмације п правилима суудираоа на Фаљулуеуу, захуевима на испиуу за прпверу
сљлпнпсуи и сппспбнпсуи за упис у прву гпдину пснпвних и пријемним испиуима за упис на
масуер, специјалисуишље и дпљупрсље аљадемсље суудије, љап и рпљпвима за спрпвпђеое
ппјединих фаза љпнљурса за упис сууденауа на све нивпе суудија на Фаљулуеуу.
У циљу щуп бпљег уппзнаваоа будућих сууденауа са са услпвима уписа и суудираоа на
свим нивпима суудија на Фаљулуеуу, сваље гпдине у мају месецу пдржава се и Дан птвпрених
врата на Факултету. Тпм прилиљпм будући сууденуи мпгу у дирељуним љпнуаљуима са дежурним
насуавницима Фаљулуеуа да се уппзнају са суудираоем на сваљпм суудијсљпм прпграму на
Фаљулуеуу.
Расппред пдржаваоа насуаве пбјављује се на ппшеуљу семесура, љап и расппреди
пплагаоа испиуа за све испиуне рпљпве у аљадемсљпј гпдини пбјављују се пре ппшеуља сваљпг
рпља.
Дељан и прпдељани Фаљулуеуа, све службе на Фаљулуеуу (Сууденусља служба, Ппщуа
служба, Рашунпвпдсувп, Ценуар за међунарпдну сарадоу, Библипуеља), љап и сууденусље
прганизације аљуивнп сарађују са сууденуима и међуспбнп у циљу пружаоа свих неппхпдних
услуга сууденуима Фаљулуеуа.
Квалиуеу (будућих) сууденауа иницијалнп се пбезбеђује испиупм за прпверу сљлпнпсуи и
сппспбнпсуи при шему се, уипишнп, псуварује врлп виспљ суепен селељуивнпсуи, ппсебнп аљп се
узме у пбзир јпщ и оихпвп преухпднп, пп правилу, десеупгпдищое (пдн. щесупгпдищое или
псмпгпдищое) специјализпванп музишљп пбразпваое. У упм смислу пбезбеђен је виспљ суепен
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јавнпсуи и уранспаренунпсуи услпва, прпцедура и љриуеријума љпји се примеоују прилиљпм
прганизације испиуа и фпрмираоа ранг лисуа, уљљушујући мпгућнпсу и прпцедуру жалбе. Таљп
им на распплагаоу супји Инфпрмаупр за упис на Фаљулуеу на инуернеу адреси, Дан пувпрених
врауа, пгласне уабле фаљулуеуа, Сууденусљи реферау иуд.
У упљу суудија сууденуи се пцеоују ппмпћу унапред пбјављених љриуеријума, правила и
прпцедура љаљп у пбласуи предиспиуних уаљп и у пбласуи испиуних пбавеза.
Једнаљпсу и равнпправнпсу сууденауа пп свим пснпвама (раса, бпја љпже, ппл, сељсуална
пријенуација, еунишљп, наципналнп или спцијалнп ппрељлп, језиљ, верписппвесу, пплиуишљп
мищљеое, суауус суешен рпђеоем, ппсупјаое сензпрнпг или мпупрнпг хендиљепа и импвинсљп
суаое) је загаранупвана, љап и мпгућнпсу суудираоа за сууденуе са ппсебним ппуребама. У упм
смислу у праљси Фаљулуеуа је билп слушајева сууденауа са делимишним или ппупуним
пщуећеоем вида за љпје је урађен и спрпведен ппсебан ппсуупаљ и присууп суудијсљим
прпграмима а све прилагпђенп оихпвим мпгућнпсуима. У упм смислу љпнсуаупвани су ппсебни
прпблеми у недпсуауљу и набавци специјализпване ппреме неппхпдне у уаљвим сиууацијама.
Фаљулуеу неппсреднп примеоује Правилниљ п нашину ппдрщље сууденуима
Универзиуеуа уменупсуи бр. 7/527 пд 4. децембра 2014. гпдине. У сљладу са пвим Правилниљпм
Фаљулуеу у пбављаоу свпје делаунпсуи уз ппщупваое људсљих права и грађансљих слпбпда,
уљљушујући забрану свих видпва дисљриминације, пплази пд принципа пружаоа мпгућнпсуи
ппјединсима да ппд једнаљим услпвима суељну виспљп пбразпваое и да се пбразују упљпм
шиуавпг живпуа.
Једнаљпсу и равнпправнпсу сууденауа пп свим пснпвама загаранупвани су и негују се пд
псниваоа Фаљулуеуа дп данас. Фаљулуеу пмпгућује суудије и сууденуима са ппсебним
ппуребама.
Пспбе са ппсебним ппуребама мпгу пплагауи пријемни испиу на нашин прилагпђен
оихпвим мпгућнпсуима, пднпснп оима дпсуупнпм пблиљу, а у сљладу са пбјељуивним
мпгућнпсуима Фаљулуеуа.
Инфрасуруљуура за суудираое испуоава захуеве љпји важе за виспљпщљплсље усуанпве
иаљп Фаљулуеу већ гпдинама има ппуребу за дпдауним прпсупрпм.
Шланпм 3. Правилниља п пплагаоу испиуа и пцеоиваоу на испиуима на Фаљулуеуу, бр.
01-299/16 пд 4. фебруара 2016. гпдине, дефинисанп је да:
„Насуавниљ је дужан да на ппшеуљу насуаве уппзна сууденуе са прпгрампм предмеуа,
расппредпм насуаве пп недељама, пднпснп данима, предвиђеним пблицима аљуивне насуаве
(предиспиуне пбавезе) и нашинпм оихпвпг вреднпваоа, љараљуерпм и садржајем испиуа,
испиуним прпгрампм или списљпм пбласуи и пиуаоа за испиу, суруљуурпм уљупнпг брпја ппена
и нашинпм фпрмираоа пцене.
Насуавниљ је дужан да на љрају реализације аљуивне насуаве пбавесуи сууденуа п
уљупнпм брпју ппена љпји је суудену псуварип реализацијпм предиспиуних пбавеза.
Насуавниљ је дужан да љприсуи уједнашене љриуеријуме за пцеоиваое свих пблиља
предиспиуних аљуивнпсуи сууденуа и у свим испиуним рпљпвима.
Насуавници и сарадници су дужни да впде евиденцију п предиспиуним пбавезама
сууденуа п ппхађаоу насуаве и да дпљуменуацију шувају дп љраја аљадемсље гпдине“.
Шланпм 24. Правилниља п пплагаоу испиуа и пцеоиваоу на испиуима на Фаљулуеуу, бр. 01299/16 пд 4. фебруара 2016. гпдине, дефинисанп је да:
„Успех сууденуа изражава се пценпм пд 5 дп 10.
Уљупан брпј ппена псуварен на испиуу мпже се разлпжиуи на вище љпмппненуи према
специфишнпсуи насуавнпг предмеуа.
131

Кпнашна пцена ууврђује се на испиуу, а заснпвана је на уљупнпм брпју ппена љпје је
суудену суељап испуоаваоем предиспиуних пбавеза и пплагаоем испиуа према љвалиуеуу
суешених знаоа и вещуина. Пцена мпже да садржи маљсималнп 100 ппена и ууврђује се према
следећпј сљали:
Брпј ппена
50
51-60
61-70
71-80

Пцена
5 (није пплпжип)
6
7
8

81-90
91-100

9
10

Сууденусља служба Фаљулуеуа сваље гпдине сашиоава извещуаје љпји садрже преглед
пцена свих сууденауа Фаљулуеуа пп предмеуима на свим суудијсљим прпграмима пднпснп
мпдулима. Пви извещуаји се дпсуављају щефпвима пдсеља Фаљулуеуа љпји спрпвпде анализу и
дају мищљеое у љпјпј мери је меупд пцеоиваоа сууденауа прилагпђен предмеуу, да ли се
прауи и пцеоује рад сууденуа упљпм насуаве, љаљав је пднпс пцена рада сууденуа упљпм насуаве
и на заврщнпм испиуу у уљупнпј пцени и да ли се пцеоује сппспбнпсу сууденауа да примене
знаое.
Кпнашна пцена на сваљпм пд предмеуа фпрмира се љпнуинуалним праћеоем рада и
ппсуигнууих резулуауа сууденауа упљпм щљплсље гпдине и на заврщнпм испиуу.
Сваљи ппјединашни предмеу у Прпграму има пдређени брпј ЕСПБ бпдпва љпји суудену
псуварује љада са успехпм пплпжи испиу. Брпј ЕСПБ бпдпва ууврђен је на пснпву раднпг
ппуерећеоа сууденуа у савлађиваоу пдређенпг предмеуа. Успещнпсу сууденауа у савлађиваоу
пдређенпг предмеуа љпнуинуиранп се прауи упљпм насуаве и изражава се ппенима.
Маљсимални брпј ппена љпје суудену мпже да псувари на предмеуу је 100.
Суудену суише ппене на предмеуу љрпз рад у насуави и испуоаваоем предиспиуних
пбавеза и пплагаоем испиуа. Минимални брпј ппена љпје суудену мпже да суељне
испуоаваоем предиспиуних пбавеза упљпм насуаве је 30, а маљсимални 70.
Сваљи предмеу из суудијсљпг прпграма има јасан и пбјављен нашин суицаоа ппена.
Нашин суицаоа ппена упљпм извпђеоа насуаве уљљушује брпј ппена љпје суудену суише пп
пснпву сваље ппјединашне врсуе аљуивнпсуи упљпм насуаве или изврщаваоем предиспиуне
пбавезе и пплагаоем испиуа.
Уљупан успех сууденуа на предмеуу изражава се пценпм пд 5 (није пплпжип) дп 10
(пдлишан). Пцена сууденуа је заснпвана на уљупнпм брпју ппена љпје је суудену суељап
испуоаваоем предиспиуних пбавеза и пплагаоем испиуа, а према љвалиуеуу суешених знаоа и
вещуина.
Ташан сисуем пцеоиваоа на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи је дефинисан Правилниљпм п
пплагаоу испиуа и пцеоиваоу на испиуу.
Прилиљпм пплагаоа испиуа суудену има правп:
на припрему усменпг пдгпвпра (израду љпнцепуа) пд најмаое 15 минууа за сва пиуаоа
љада испиу пплаже усменп;
 да лишнп ппгледа свпј писмени задауаљ са испиуа у за уп предвиђеним уерминима, а
пре усменпг дела испиуа аљп се испиу пплаже писменп и усменп
Успещнпсу сууденуа у савлађиваоу предмеуа љпнуинуиранп се прауи упљпм насуаве и
изражава се ппенима.
Испуоаваоем предиспиуних пбавеза и пплагаоем заврщнпг испиуа суудену мпже
псувариуи највище 100 ппена, при шему предиспиуне пбавезе ушесувују са најмаое 30, а
највище 70 ппена.
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Предиспиуне пбавезе ууврђене су суудијсљим прпгрампм, прпгрампм предмеуа и
аљуима Фаљулуеуа. Предиспиуне пбавезе мпгу биуи љплпљвијуми, семинари, уесупви, присусувп
насуави и припремљенпсу за насуаву, аљуивнпсу на шасу, јавни насуупи и љпнцеруна праљса.
Испуоаваоем предиспиуне пбавезе суудену дпбија ппене за уу предиспиуну пбавезу.
Квалиуеуу сууденауа дппринпси нарпшиуа пажоа љпја се придаје умеунишљпм и наушнпм
суваралащуву сууденауа у шему се псуварују пдлишни резулуауи. Збпг свега упга на Фаљулуеуу су
већ урадиципналнп присууне врлп виспље прпсешне пцене сууденауа љап и минимална разлиља
у брпју уписаних сууденауа и пних љпји заврщавају суудије.
У циљу суимулисаоа сууденауа сваље гпдине се дпдељују награде из 24 фпнда
Фаљулуеуа. Сууденуи Фаљулуеуа ушесувују у манифесуацији ФЕСТУМ Универзиуеуа умеунпсуи а
сууденуи љпмппзиције већ гпдинама прганизују свпј фесуивал КoМА.
Ушещће сууденауа у прпцени услпва и прганизације суудијсљих прпграма пбезбеђенп је
љрпз сууденусље анљеуе љпјима се прпцеоују услпви суудираоа и рад служби на Фаљулуеуу.
Сууденуи су уљљушени у рад Насуавнп-умеунишљп-наушнпг Већа Фаљулуеуа, Савеуа
Фаљулуеуа, свих љпмисија љпје именује Насуавнп-умеунишљп-наушнп веће на Фаљулуеуу.
Фаљулуеу пмпгућава и пбезбеђује сууденуима пдгпварајуће пблиље сууденусљпг
прганизпваоа, делпваоа и ушещћа у пдлушиваоу у сљладу са заљпнпм.
Сууденуи љпји заврще пдгпварајући нивп суудија дпбијају Диплпму љап дпљаз п
суешенпм аљадемсљпм зваоу и Дпдауаљ диплпми у љпме се навпде деуаљи п савладанпм
прпграму и суешеним љпмпеуенцијама.
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 8. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Јаснп дефинисане и јавне прпцедуре за упис на
Фаљулуеу+++
2. Пбезбеђена равнпправнпсу свим сууденуима+++
3. Инфпрмаупр п упису на Фаљулуеу+++
4. Дан пувпрених врауа+++
5. Регулисан нашин пцеоиваоа сууденауа+++
6. Уљљушенпсу сууденауа у највище пргане
Фаљулуеуа и Кпмисије+++
7. Пбезбеђен рад Сууденусљпг парламенуа+++
O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Ппдсуицаое сууденауа на већу аљуивнпсу у ппгледу
ушещћа у прганима Фаљулуеуа и дпнпщеоу
најзнашајнијих пдлуља+++
2. Ппдсуицаое сууденауа на љпнуинуиранп и изразиуије
делпваое у пљвиру умеунишљих и наушних пбласуи
(уаљмишеоа,
јавни
насуупи,
прпјељуи,
симппзијуми...)+++
3. Већа видљивпсу сууденауа на свим љулуурнпумеунишљим сценама шиме би ппуврдили свпј
ангажман и љвалиуеу+++

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. Слабија мпуивисанпсу сууденауа за љпнуинуирани и
љвалиуеунији умеунишљи и наушни рад +++
2. Недпвпљна видљивпсу рада сууденауа+++

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Недпсуауаљ финансијсљих средсуава за пбезбеђиваое
неппхпдних инфрасуруљууралних предуслпва за
суудираое сууденауа за ппсебним ппуребама+++

Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи
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в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа Суандарда 8.:
Фаљулуеу аљуивнп и љпнуинуиранп ради на ппбпљщаоу љвалиуеуа и већпј
мпуивисанпсуи сууденауа. У уп смислу, прганизују се јавни насуупи, љпнцеруи, припремају
уаљмишарсљи прпграми. Таљпђе, сууденуи су уљљушени у прганизације наушних симппзијума на
љпјима узимају и ушещћа. Фаљулуеу уљљушује сууденуе у рад свих пргана Фаљулуеуа, желећи на
уај нашин да шује и оихпвп мищљеое и предлпге прилиљпм дпнпщеоа најзнашајнијих пдлуља.
Насуавници и сарадници Фаљулуеуа пдржавају љпнуаљуе са ушеницима и прпфесприма
средоих музишљих щљпла и ппдсуишу их на даљи прпфеспнални развпј уписиваоем пдређених
суудијсљих прпграма на Фаљулуеуу. Ппдсуицаое сууденауа на ушещће на инуернаципналим
уаљмишеоима и у мељунарпднпј размени сууденауа вепма је развијенп на Фаљулуеуу. Сваље
гпдине Фаљулуеу прганизује Дан пувпрених врауа, љада будући сууденуи имају мпгућнпсу да се
ближе уппзнају са садржајем свих суудијсљих прпграма.
Фаљулуеу већ гпдинама ппуражује финансијсља средсува пд надлежних инсуиууција и
залаже се за изградоу инфрасуруљууре љпја би ппмпгла и пбезбедила неппхпдан љвалиуеу
суудираоа лицима са ппсебним ппуребама (љап щуп је лифу, прилагпђен улаз на Фаљулуеу,
набавља лиуераууре и уређаја за слабпвиде...).
Ппказатељи и прилпзи за стандард 8:
Табела 8.1. Преглед брпја сууденауа пп суепенима, суудијсљим прпграмима, и гпдинама суудија
на уељућпј щљплсљпј гпдини.
Суварнп уписани у уељућу щљплсљу гпдину (2018/19)
Р.
Назив суудијсљпг прпграма и ппље
б.

Аљредиупван брпј
сууденауа за упис
у прву гпдину

I
II гпд.

III гпд.

IV

збир

гпд.
гпд.
OAС – Oснпвне аљадемсље суудије
1.

Кпмппзиција

4

4

5

2

4

15

2.

Извпђашље умеунпсуи

84

79

82

83

106

350

3.

Науље п музишљпј умеунпсуи

52

42

42

37

64

185

Уљупан брпј (ПАС)

140

125

129

122

174

550

н.

Аљредиупван брпј
сууденауа за упис у прву
гпдину

Р.
Назив суудијсљпг прпграма и ппље
б.

Суварнп уписани у уељућу щљплсљу
гпдину (2018/19))

I гпд

I гпд
ппнпв
п

збир

МАС - Масуер аљадемсље суудије
1.

Кпмппзиција

4

4

1

5
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2.

Извпђашље умеунпсуи

91

57

38

95

3.

Науље п музишљпј умеунпсуи

52

34

49

83

Уљупан брпј сууденауа (МАС)

147

95

88

183

н.

Суварнп уписани у уељућу
щљплсљу гпдину (2018/19)

Аљредиупван брпј
сууденауа за упис у прву
гпдину

Р.
Назив суудијсљпг прпграма и ппље
б.

I гпд

I
гпд.ппнпвп

збир

CАС – Специјалисуишље аљадемсље суудије
1.

Извпђашље умеунпсуи

31

14

11

25

2.

Музишља уеприја

5

0

3

3

Уљупан брпј сууденауа (CАС)

36

14

14

28

н.

Суварнп уписани у уељућу щљплсљу гпдину
(2018/19)
Р.
Назив суудијсљпг прпграма и ппље
б.

Аљредиупван брпј
сууденауа за упис
у прву гпдину

I
II гпд.

III гпд.

збир

гпд.

ДС - Дпљупрсље суудије
1.

Кпмппзиција

3

2

4

9

15

2.

Извпђашље умеунпсуи

24

24

18

51

93

Науље п музишљпј умеунпсуи

14

8

8

43

59

Уљупан брпј сууденауа (ДС)

41

34

30

103

167

н.

Аљредиупван брпј сууденауа за упис у прву гпдину
Уљупан брпј сууденауа
ПСС+ССС+МСС+ПАС+МАС+ САС+ИАС+ДС

364

Суварнп уписани у уељућу щљплсљу
гпдину (2018/19)

928
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Табела 8.2. Суппа успещнпсуи сууденауа. Пвај ппдауаљ се израшунава за сууденуе љпји су
диплпмирали у преухпднпј щљплсљпј гпдини (дп 30.09) а заврщили суудије у рпљу предвиђенпм
за урајаое суудијсљпг прпграма
* Сууденуи љпји су диплпмирали у преухпднпј щљплсљпј гпдини (дп 30.09) а заврщили суудије у
предвиђенпм рпљу (успещни сууденуи)
** Сууденуи уписани у I гпдину у генерацији успещних сууденуа (из преухпдне љплпне)
*** Пднпс брпја упещних сууденауа и брпја уписаних у I гпдину у генерацији успещних
сууденауа у %
Р.
б.

Назив суудијсљпг прпграма и ппље

*Брпј успещних сууденауа

**Брпј уписаних у I
гпдину суудија у
генерацији успещних
сууденауа

***%
успещних сууденауа

ПAС - Пснпвне аљадемсље суудије
Кпмппзиција
Извпђашље умеунпсуи

2

5

40

2.

44

74

59,45

3.

Науље п музишљпј умеунп.

23

49

46,93

Уљупнп (ПAС)

69

128

53,90

*Брпј успещних сууденауа

**Брпј уписаних у I
гпдину суудија у
генерацији успещних
сууденауа

***%
успещних сууденауа

1.

н.

Р.
б.

Назив суудијсљпг прпграма и ппље

MAС – Масуер аљадемсље суудије

2.

Кпмппзиција
Извпђашље умеунпсуи

2
43

3
70

66,66
61,42

3.

Науље п муз.умеунпсуи

10

45

22,22

55

118

46,61

*Брпј успещних сууденауа

**Брпј уписаних у I
гпдину суудија у
генерацији успещних
сууденауа

***%
успещних сууденауа

2
0

12
0

16,66
0

2

12

16,66

1.

н.
Уљупнп (MAС)

Р.
б.

Назив суудијсљпг прпграма и ппље

СAС – Специјалисуишље аљадемсље суудије
1.
2.

Извпђашље умеунпсуи
Музишља уеприја

н.
Уљупнп (CAС)
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Р.
б.

Назив суудијсљпг прпграма и ппље

*Брпј успещних сууденауа

**Брпј уписаних у I
гпдину суудија у
генерацији успещних
сууденауа

***%
успещних сууденауа

ДС - Дпљупрсље аљадемсље суудије

2.

Кпмппзиција
Извпђашље умеунпсуи

0
6

1
15

0
40

3.

Науље п муз.умеунпсуи

1

8

12,5

7

24

29,16

1.

н.
Уљупнп (ДС)

**Брпј уписаних у I
гпдину суудија у
генерацији успещних
сууденауа
282

*Брпј успещних
сууденауа

Уљупнп
ПСС+ССС+МСС+ПАС+МАС+
САС+ИАС+ДС

133

***%
успещних сууденауа
47,16

Табела 8.3. Брпј сууденауа љпји су уписали уељућу щљплсљу гпдину у пднпсу на псуварене ЕСПБ
бпдпве (60), (37-60) (маое пд 37) за све суудијсље прпграме пп гпдинама суудија
II гпд.

III гпд.

IV гпд.

*Нивп суудија

OAС(Кпмппз.)
ПАС(УМ)
OAС(ДХ)
ДАС Кпмп.
ДАС(УМ)
ДАС(ДХ)

60

37-60

исппд 37

60

37-60

исппд 37

60

37-60

исппд 37

4
56
16
3
11
4

1
30
2
1
7
4

0
0
0
0
0
0

6
67
40
4
14
14

1
22
2
1
28
12

3
9
13
3
3
5

5
61
40
/
/
/

1
4
2
/
/
/

0
16
13
/
/
/

Уљупнп

* раздвпјиуи нивпе суудија пп ппљима (нпр. ПАС – ДХ, ПАС – ТТ, ПАС – ИMT)
I гпд.ппнпвп
*Нивп суудија
60

37-60

исппд 37

МАС Кпмппзиција

0

0

1

МАС (УМ)

0

22

17

МАС(ДХ)

0

36

10

137

СAС(УМ)

1

2

8

САС(ДХ)

0

0

3

1. Правилниљ п пријемним испиуима и рангираоу на пријемним испиуима на Фаљулуеуу
бр. 01-747/17 пд 30. маруа 2017. гпдине
2. Правилниљ п пплагаоу испиуа и пцеоиваоу на испиуима на Фаљулуеуу бр. 01-299/16 пд
4. фебруара 2016. гпдине
јавнп
су
дпсуупни
на
инуернеу
сураници
Фаљулуеуа
http://www.fmu.bg.ac.rs/vazna_dokumenta.php

3. Правилниљ п нашину ппдрщље сууденуима Универзиуеуа умеунпсуи бр. 7/527 пд 4.
децембра 2014. гпдине
јавнп je дпсуупан на инуернеу сураници Инуернеу адреса Универзиуеуа умеунпсуи
http://www.arts.bg.ac.rs/o-univerzitetu/pravna-akta/
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СТАНДАРД 9: КВАЛИТЕТ УЧБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИПТЕШКИХ И
ИНФПРМАТИШКИХ РЕСУРСА
а) Ппис суаоа, анализа и прпцена Суандарда 9.:
У сљладу са Аљципним планпм за спрпвпђеое сурауегије пбезбеђеоа љвалиуеуа на
Универзиуеуу умеунпсуи пднпснп фаљулуеуима у оегпвпм сасуаву, љвалиуеу учбениља и
лиуераууре, библипуешљих и инфпрмауишљих ресурса прпсупра и ппреме,пбезбеђује се љрпз:
- праћеое и вреднпваое љвалиуеуа и дпсуупнпсуи лиуераууре предвиђене за
савладаваое градива у силабусима,
- праћеое, вреднпваое и развпј библипуешљпг фпнда и ппреме за рад, љап и љвалиуеуа
рада библипуеље,
- праћеое, вреднпваое и развпј инфпрмауишље ппреме за ппуребе насуаве и умеунишљих
и наушних исураживаоа,
- праћеое и вреднпваое љвалиуеуа прпсупра и ппреме
- усљлађиваое прпсупрних и уехнишљих услпва са ппуребама насуавнпг прпцеса и
исураживашљпг рада у ппљу умеунпсуи и науље,
- унапређиваое услпва за рад у свим прпсуприма у љпјима се исуа извпди.

Библиптечки ресурси
Библипуеља Фаљулуеуа музишље умеунпсуи пснпвана је неппсреднп ппсле пувараоа
Музишље аљадемије 1937. гпдине и припада љауегприји виспљпщљплсљих сурушних библипуеља.
Шлан је Заједнице библипуеља универзиуеуа у Србији и Међунарпдне прганизације музишљих
библипуеља (International Association of Music Libraries IAML).
Фаљулуеусља библипуеља је јединица у сасуаву Фаљулуеуа и намеоена је ппуребама
насуавниља, сарадниља и сууденауа. Библипуешљим фпндпм мпгу да се љприсуе и друга лица ппд
услпвима љпје пдређује Веће Фаљулуеуа. Лица љпја нису шланпви заједнице Фаљулуеуа не мпгу
да љприсуе библипуешљи фпнд ван прпсуприја Фаљулуеуа. Библипуељпм управља Веће фаљулуеуа
прељп свпје Кпмисије за библипуељу. Радпм Библипуеље, пп ппщуим смерницама Кпмисије за
библипуељу руљпвпди щеф Библипуеље. Щеф Библипуеље има правп и дужнпсуи да ушесувује у
раду Кпмисије за библипуељу.
Прганизација и рад Библипуеље ууврђује се Правилниљпм љпји дпнпси Веће Фаљулуеуа.
Библипуеља у свпм фпнду шува бпгауу збирљу музиљалија, сурушне лиуераууре п музици и аудип
мауеријала љпји су неппхпдни за сваљпдневнп извпђеое насуаве, љап и за умеунишљу делаунпсу
и наушнп-исураживашљи рад сууденауа и прпфеспра. Пп брпју (116.200) и вреднпсуи грађе љпју
шува, Библипуеља ФМУ је највећа музишља збирља на прпсупру бивще Југпславије и најбпгауија
сурушна библипуеља пвпг уипа у Србији (Прилпг 9.1.).
Неппхпднп је нагласиуи да збпг специфишнпсуи суудија највећи деп фпнда шини
уаљпзвана нељоижна грађа: щуампане и руљпписне музиљалије љап и аудип мауеријал.
Библипуеља има 85.933 примераља нпунпг мауеријала (музиљалија). Фпнпуељу у пљвиру
Библипуеље шини 8.915 грампфпнсљих плпша, 1980 љпмпаљу дисљпва, 152 CD-R-пва и DVD-ја.
Коижни деп фпнда шини пљп 15.000 примераља мпнпграфсљих публиљација и псамдесеу шеуири
наслпва серијсљих публиљација у папирнпј фпрми (4220 гпдищуа). У пљвиру пвпг дела фпнда
шувају се диплпмсљи, магисуарсљи и дпљупрсљи радпви пдбраоени на Фаљулуеуу.
Библипуеља ФМУ шува и вредне љплељције важне за прпушаваое исуприје српсље музиље. Тп је,
пре свега, Збирља суаре и реуље љоиге, а зауим легауи знашајних суваралаца љпји садрже
щуампана издаоа али и руљпписе (библипуеље – целине Миленља Живљпвића, Милпја
Милпјевића, Јпсипа Славенсљпг, Пеура Супјанпвића, диригенуа Бприслава Пащћана, Дущана
Сљпврана, Ниљпле Цвејића, Марине Плеоине). Библипуеља Владимира Ђпрђевића је један пд
најбпгауијих и најзнашајнијих и садржи у највећпј мери суара и реуља музишља издаоа. Пве
ппсебне збирље шувају се пдвпјенп пд главнпг фпнда и дпсуупни су самп за рад у шиуапници.
Ппдаци п оима преураживи су у засебним лисним љауалпзима, љап и у пнлајн љауалпгу.
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У перипду пд 2015. дп 2019. гпдине Библипуеља је релизпвала ури прпјељуа љпје је
суфинансиралп Минисуарсува љулууре Републиље Србије. Пви прпјељуи пбухвауили су защуиуу и
презенуацију Библипуеље Милпја Милпјевића, љпришеое и љпнзервацију најфрељвенунијих
публиљација и набављу савремене уехнишље ппреме и спфувера за рад у шиуапници . На пвај
нашин су највреднији делпви фпнда защуићени, дпљ су сууденуи дпбили мпгућнпсу да
несмеуанп љприсуе све преднпсуи инфпрмауишљпг дпба: пнлајн базе ппдауа, специјализпване
спфувере за љпмппзицију и едиупваое звуља и слиље. Гпдине 2018. Библипуељари су, ппвпдпм
супгпдищоице ппбеде у Велиљпм рауу, прганизпвали излпжбу „Нпуе љпје су раупвале“. Пва
излпжба је „физишљи“ приљазана у Дпму Впјсље Србије, а исупвременп је у дигиуалнпј фпрми
ппсуављена на сају Фаљулуеуа музишље умеунпсуи, где је дпсуупна са српсљпм и енглесљпм
верзијпм уељсуа.
Тпљпм 2018. Гпдине, Фаљулуеу је захваљујући средсувима Минисуарсува љулууре,
заппшеп фпрмираое Дигиуалне библипуеље. Дп сада је љреиран спфувер за унпс ппдауаља,
прпграмиран у сљладу са Смерницама за дигиуализацију љулуурнпг наслеђа Републиље Србије.
Заппшеу је прпцес сљенираоа грађе и унпса ппдауаљ у Дигиуалну библипуељу.
Фаљулуеу уаљпђе узима аљуивнп ушещће у фпрмираоу Реппзиупријума Универзиуеуа
умеунпсуи BeOpen.
Фаљулуеу музишље умеунпсуи пбезбеђује сууденуима библипуељу ппремљену ппуребним
брпјем библипуешљих јединица,(Табела 1), љап и ппремпм за рад (Табела 9.4.).
Табела 1. Брпј и врсуа библипуешљих јединица у виспљпщљплсљпј усуанпви
Р. б.

Библиптечке јединице

Брпј

1.

Коиге на српсљпм језиљу

1300

2.

Коиге на сураним језицима

8788

3.

Коиге на језицима наципналних маоина
УКУПНП

255
10343

1.

Мпнпграфије на српсљпм језиљу

860

2.

Мпнпграфије на сураним језицима

2200

3.

Мпнпграфије на језицима наципналних маоина

12

УКУПНП

3072

1.

Шаспписи на српсљпм језиљу

1250

2.

Шаспписи на сураним језицима

3000

3.

Шаспписи на језицима наципналних маоина
УКУПНП

4250

1.

Учбеници на српсљпм језиљу

1100

2.

Учбеници на сураним језицима

455

3.

Учбеници на језицима наципналних маоина
УКУПНП

1555

1.

Музикалије

2.

Грампфпнсље плпше

8915

3.

Кпмпаљу дисљпви

1980

4.

CD-R, DVD
УКУПНП

СВЕГА

85.933

152
96980
116200

Сууденуи љприсуе учбениље и љоиге за предмеуе љпји су деп суудијсљих прпграма
(Табела 2). Насуава из сваљпг предмеуа је ппљривена учбеницима и щирпм лиуерауурпм, љпја је
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унапред ппзнауа и пбјављена у силабусима предмеуа, љпји су исуаљнууи на сајуу фаљулуеуа. Брпј
пбјављених љоига и учбениља насуавниља (30 библипуешљих јединица у ппследоих 10 гпдина) је
у релауивнпм несљладу у пднпсу на брпј заппслених (Прилпг 9.2.), пд шега инсуруљуивне
лиуераууре 9 јединица, меупдиље инсууменуалне насуаве 1, музишље уеприје 2, меупдплпгије 1,
и друщувенп-хуманисуишљп ппље 28 библипуешљих јединица.
Табела 2. Збирни преглед брпја учбениља пп пбласуима (на српсљпм и другим језицима) љпји
су дпсуупни сууденуима

Р.Б.

Пбласу

Друщувенпхуманисуишље науље
Умеунпсу-музиља и
2. извпђашље
умеунпсуи
Укупан брпј
1.

Брпј
учбениља
на
српсљпм
језиљу

Брпј
учбениља
на
сураним
језицима

Музиљалије
Брпј учбениља
(инсуруљуивна
на језицима
лиуерауура)
наципналних
маоина

Уљупан
брпј

860

361

/

1210

226

92

/

746
1060
2270

Музиљалије, суране љоиге и шаспписи љпји су неппхпдни за пдржаваое насуаве и рад
сууденауа, а не мпгу се наћи у дпмаћим љоижарама. Зауп су прпфеспри и сууденуи сваљпдневнп
упућени на Библипуељу уе је фрељвенунпсу издаваоа публиљација изузеунп виспља. У прпсељу се
изда пљп ури супуине публиљација дневнп.
Сууденуи имају мпгућнпсу љвалиуеунпг и присуупашнпг љппираоа прељп целпг дана свпг
ппуребнпг мауеријала за насуаву и свпј рад у Сљрипуарници Фаљулуеуа.
Фпнд се преуражује уз ппмпћ вепма разрађенпг сисуема лисних љауалпга у сампј
Библипуеци (именсљи, сурушни, предмеуни, упппграфсљи) или пнлајн, пууем елељурпнсљпг
каталпга COBISS, љпји се суалнп развија и уренуунп пбухвауа пљп 32.000 библипуешљих јединица.
Библипуеља ФМУ је фпрмираоем елељурпнсљпг љауалпга уљљушена у прпјељау Вирууелна
библипуеља Србије пууем библипуешљпг прпграма COBISS па је уаљп инуегрални деп
библипуешљп-инфпрмаципнпг сисуема универзиуеуа и библипуеља у Србији. Присууп пнлајн
љауалпгу је слпбпдан, а дирљеуан линљ налази се на веб сурани Фаљулуеуа. Пд сепуембра 2018.
гпдине уведена је ауупмауизпвана ппзајмица у сисуему COBISS, уе је уранспаренунпсу
цирљулације фпнда ппбпљщана, а самим уим и дпсуупнпсу публиљација из фпнда.
9.5. Кпмисија за Библипуељу (љап суална љпмисија НУН већа) сисуемауишнп прауи,
пцеоује и унапређује суруљууру и пбим библипуешљпг фпнда. Щефпви љауедри сваље гпдине
дају предлпге за набављу ппуребне лиуераууре, уе на пснпву пвих предлпга и распплпживих
средсуава Кпмисија за Библипуељу сасуавља лисуу за набављу. Сваље гпдине се врщи преуплауа
за седам сураних музишљих шаспписа, љап и два дпмаћа шаспписа. Фпнд се уаљпђе пппуоава и
захваљујући мнпгпбрпјним ппљлпнима привауних дарпдаваца и издаоима инсуиууција са
љпјима сарађујемп (Музиљплпщљи инсуиууу САНУ, ФИЛУМ из Крагујевца, на пример). П набавци
нпвих библипуешљих јединица насуавници и сууденуи редпвнп се пбавещуавају пууем
друщувених мрежа.
Сурани шаспписи и љоиге дпсуупни су и прељп сервиса КПБСПН. Псим пвпг сервиса,
Фаљулуеу је преуплаћен на библипграфсљу базу RILM и мулуимедијалну базу Medici.TV.
Сууденуи мпгу да присуупе сервисима из шиуапнице љпја је ппремљена са девеу рашунара.
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Заппслени, аљп и суипендисуи Минисуарсува прпсвеуе и науље имају присууп пд љуће уз
пдгпварајуће лиценце.
Библипуељари прауе мпгућнпсуи пнлајн ресурса и редпвнп пбезбеђују привремени или
суални бесплауан присууп базама ппдауаља (NAXOS Music Online, Alexander Street Press, ACLS
Humanities E-Book, IMSLP Petrucci Music Library и др.).
У Библипуеци ФМУ заппсленп је пеу радниља (један вищи диплпмирани библипуељар,
ури диплпмирана библипуељара и један сампсуални љоижнишар). Заппслени имају
пдгпварајућу сурушну спрему из пбласуи библипуељарсува и музиљплпгије, сви имају пплпжен
сурушни испиу, и лиценцу за рад у елељурпнсљпм љауалпгу (COBISS). Заппслени се редпвнп
усаврщавају, ппсећују љурсеве љпје прганизује ВБС ценуар Нарпдне библипуеље Србије, пищу
сурушне радпве и излажу их на библипуешљим и музиљплпщљим сљуппвима. Заппслени су
љпмпеуенуни и мпуивисани да пруже сурушну ппмпћ љприсницима у прпналажеоу пдгпварајуће
лиуераууре. Сууденуима се ппшеуљпм сваље щљплсље гпдине држе презенуације п љприщћеоу
љласишних и пнлајн ресурса Библипуеље. Кприсници се уаљпђе редпвнп пбавещуавају п
нпвпсуима у библипуеци (принпвљене публиљације, привремени слпбпдан присууп музишљим
пнлајн базама) пууем Фејс-буљ суране, Инсуаграма и Ју-ујуб љанала библипуеље, љап и плаљауима
љпји се излажу у прпсупру саме библипуеље и у излпгу љпји се налази у хпдинљу. Сурана
Библипуеље на сајуу Фаљулуеуа садржи све знашајне ппдауље п пбиму, садржаjи п нашину
љприщћеоа фпнда. На пвпј сурани видљиви су и резулуауи прпјељауа љпји су урађени у
прпуељлих нељплиљп гпдина: уп су списљпви публиљација из Збирље суаре и реуље љоиге са
линљпвима за вище пд 80 сљенираних публиљација, нпуа и љоига. На уај нашин смп пбезбедили
дпсуупнпсу највреднијих делпва фпнда при шему се пригинали шувају пд пщуећеоа.
За ппуребе наушнп-исураживашљпг рада насуавниља и сарадниља Фаљулуеуа библипуеља
пбавља међубиблипуешљу ппзајмицу са дпмаћим библипуељама. Библипуеља љпнуинуиранп
сарађује са Фпнпуељпм Бепградсље филхармпније, Радип-Телевизије Бепград и Прљесурпм
Нарпднпг ппзприщуа. Међубиблипуешља ппзјамица са пвим инсуиууцијама пдвија се у пба
смера. Каљп је фпнд љпји шувамп вепма бпгау, шещће смп у прилици да ппзајмљујемп
ппблиљације другим библипуељама. У упм смислу инуензивнп сарађујемп са Фаљулуеупм
умеунпсуи у Нищу, Аљадемијпм умеунпсуи у Нпвпм Саду, ФИЛУМ-пм из Крагујевца,
универзиуеусљим библипуељама у Нищу и Крагујевцу, љап и другим библипуељама. Пдгпварамп
и на упиуе из инпсурансува, сљенирамп и щаљемп мејлпм шланље из збпрниља.
Суруљуура и пбим библипуешљих ресурса сисуемаусљи се прауе и псавремеоују, у сљладу
са распплпживим финансијсљим средсувима.

Квалитет библиптечких ресурса
Фаљулуеу у велиљпј мери задпвпљава Суандард 9 и љада је у пиуаоу љвалиуеу
библипуешљих ресура.
9.10. Библипуеља са шиуапницпм је лпцирана у приземљу уаљп да је лаљп дпсуупна
љприсницима. Тп је важнп, јер је збпг специфишнпсуи насуаве на Фаљулуеуу неппхпднп
сваљпдневнп издаваое паруиуура, љоига и аудип мауеријала за пдржаваое шаспва. У упм
смислу библипуеља углавнпм задпвпљава ппуребе насуаве, уаљп щуп впди рашуна да вище
примераља дела љпја се анализирају у насуави буду увељ дпсуупна. У упм циљу се на преппруљу
предмеуних прпфеспра умнпжавају пдређене паруиууре или учбеници за ппуребе рада
фаљулуеусљпг прљесура и хпра. Библипуеља ФМУ шесуп ппзајмљује прљесуарсљи и хпрсљи
мауеријал и умнпжава га.
Шиуапница је релауивнп мала, ппврщине 36 м2, са 26 месуа за рад, девеу рашунара, са
слущалицама, један УСБ грампфпн. Сууденуи уу мпгу да уше, слущају музиљу, преуражују пнлјан
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ресурсе. Публиљације се издају ппд услпвима љпји су пдређени Правилниљпм п раду
Библипуеље шији су извпди исуаљнууи на улазу у Библипуељу аљп и у шиуапници. Правилниљ је
дпсуупан и на веб сурани Библипуеље.
С пбзирпм на уп да рад сууденауа гпупвп ппупунп зависи пд нпунпг мауеријала љпји се
шува у Библипуеци, не ппсупји мпгућнпсу издаваоа паруиуура на дужи перипд пд недељу дана
збпг шега су сууденуи љауљад незадпвпљни. Међууим, циљ Библипуеље је да пмпгући
равнпправне услпве свим љприсницима и зауп су рпљпви задржаваоа љрауљи. Јединп умнпжени
мауеријал за хпр и прљесуар мпже да се задржи упљпм целе щљплсље гпдине.
Велиљи прпблем предсуавља недпсуауаљ прпсупра. Упрљпс шиоеници да је библипуеља
ФМУ највећа инсуиууција упг уипа на Балљану евиденунп је да је пдгпварајући прпсупр јпщ увељ
велиљи прпблем. Библипуеља шува вище пд 116.000 библипуешљих јединица, у ппсегу пд реуљих
издаоа љпја предсуављају драгпцен извпр за прпушаваое наципналне исуприје музиље дп
савремених ауупра, љпмппзиупра и уепреуишара. Међууим, деп публиљација није дпсуупан
љприсницима, јер су смещуене неадељваунп, у прмарима љпји се налазе ван саме библипуеље, у
хпдницима и ушипницама. Управп у пвпм делу фпнда налазе се изузеунп вредне збирље,
ппљлпни ппзнауих умеуниља и инсуиууција. Унууар самих прмана (ван библипуеље) публиљације
су ппређане на нашин љпји их шини недпсуупнима за редпвнп љприщћеое.
Псим упга, и у сампј библипуеци публиљације су смещуене на пплицама висине прељп 3
меуара, мада је савремени библипуешљи суандард да публиљације буду смещуене „на дпмаљ
руље“. Збпг упга је вема мали брпј публиљација у слпбпднпм присуупу, самп референсна збирља
у шиуапници. Мпдерне фаљулуеусље библипуеље имају већину фпнда у слпбпднпм присуупу, щуп
љприсницима даје једнпсуавнији и бржи присууп дп ппуребних инфпрмација. У нащим
услпвима, сваљу публиљацију библипуељар дпнпси и враћа на пплицу, уаљп да се у прпсупј
манипулацији љоигама (уз љприщћеое виспљих мердевина) губи време љпје би библипуељари
исљприсуили за прпщириваое пнлај љауалпга, преураживаое и друге, љвалиуеуније услуге.
У перипду пд 2012. гпдине, љада је заппшеу ТЕМПУС прпјељау набаљен је велиљи брпј
најнпвијих сураних издаоа из пбласуи еунпмузиљплпгије, инуердисциплинарних суудија и чеза.
Сууденуи имају мпгућнпсу љвалиуеунпг и присуупашнпг љппираоа прељп целпг дана свег
ппуребнпг мауеријала за насуаву и свпј рад у (нпвппувпренпј) Сљрипуарници Фаљулуеуа.
Прпвпђеоем ппуишљпг љабла сппљне везе фаљулуеуа су знаунп ппбпљщане, убрзане и
ппсуале ппузданије, међууим мрежа у згради је „уесна“, засуарела, вище пууа прпщиривана, уе
је неппхпдна уемељна рељпнсуруљција љпја предвиђа и пдређене неппхпдне грађевинсље
радпве.
Суруљуура и пбим библипуешљих ресурса сисуемаусљи се прауе и псавремеоују, у сљладу
са распплпживим финансијсљим средсувима.

Инфпрматички ресурси
У пднпсу на преухпдни перипд инфпрмауишљи ресурси на нивпу Фаљулуеуа музишље
умеунпсуи су знашајнп ппбпљщани, уаљп да ппсупји мпгућнпсу за пдржаваое насуаве уз
љприщћеое савремене уехнплпгије. Ненасуавни сељупри уаљпђе љприсуе љпмпјууере и пбушени
су за љприщћеое. Фаљулуеу ппседује Тпнсљи суудип са пснпвним ппуребним ресурсима љпји се
љприсуи у насуави на пдсељу љпмппзиције. У пљвиру прпјељуа ДЕМУСИС набављена је ппрема
(уљљушена у списаљ у прилпгу) љпја ће се љприсуиуи у насуави нпвпг масуер сурудијсљпг прпграма
(Прилпг 9.4.).
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б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 9. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Дпбрп ппремљена Библипуеља Фаљулуеуа +++
2. Кпмпеуенуан љадар +++
3. Дпсуупнпсу савремених база ппдауаља +++
4. Шлансувп Међунарпдне аспцијације музишљих
библипуеља и Вирууелне библипуеље Србије+++
5. Ушесувпваое у разним прпјељуима+++
6. Правилниљ п насуавнпј лиуерауури+++
7. Библипуешља сурушна служба+++
O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Присууп већем брпју база ппдауаља+++
2. Набавља пдгпварајуће рашунарсље ппреме љпја би
пмпгућила љприщћеое аудип и видеп мауеријала+++

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. Недпвпљан шиуапнишљи и библипуешљи прпсупр+++

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Недпсуауаљ финансијсљих средсуава +++

Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи

в)

Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа Суандарда 9.:

Фаљулуеу ће и у нареднпм перипду љпнуинуиранп, у сљладу са финансијсљим
мпгућнпсуима, насуавиуи набављу неппхпдне лиуераууре п музици – суудије, збпрниље и
шаспписе највећих музишљих издаваша љаљп би сууденуи мпгли да прауе сурујаоа у савременпј
музиљплпгији и уеприји музиље, еунпмузиљплпгији, музишљпј педагпгији и друщувенпхуманисуишљим дисциплинама љпје се изушавају на фаљулуеуу.
Заппслени у Библипуеци Фаљулуеуа аљуивнп раде на прпщириваоу елељурпнсљпг
љауалпга љаљп би се пмпгућила ауупмауизпвана ппзајмица публиљација.
Ппред суалне бриге љпјпм се сисуемауишнп прауи, пцеоује и унапређује суруљуура и
пбим библипуешљпг фпнда п шему ппсебнп брине Кпмисија за библипуељу (љап суална љпмисија
НУН већа) Фаљулуеуу предсупји и суална брига за ппбпљщаое и ажурираое садржаја на свпјпј
инуернеу адреси.
Ппуребнп је ппдсуаћи насуавниље да пбјављују учбениље и/или мпнпграфије за
предмеуе љпје предају, ппсебнп љада се ради п лиуерауури меупдиље инсуруменуалне насуаве
или прганизпвауи превпде релевануне лиуераууре.
Ппказатељи и прилпзи за Стандард 9.:
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=BASE&bno=70178&id=1216250561130867
https://www.iaml.info/files/libraries_in_music_teaching_institution/2011/library_of_FoM
http://www.fmu.bg.ac.rs/fmu/stara_i_retka_knjiga
Прешищћен уељсу Суауууа Фаљулуеуа јавнп је дпсуупан на инуернеу сураници Фаљулуеуа
http://www.fmu.bg.ac.rs/vazna_dokumenta.php
Списаљ љоига љпје се љприсуе у насуави на Фаљуљуеуу
Списаљ љоига и учбениља прпфеспра
Правилниљ п насуавнпј лиуерауури
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СТАНДАРД 10: КВАЛИТЕТ УПРАВЉАОА ВИСПКПЩКПЛСКПМ УСТАНПВПМ
КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ППДРЩКЕ

И

У сљладу са Аљципним планпм за спрпвпђеое сурауегије пбезбеђеоа љвалиуеуа на
Универзиуеуу умеунпсуи пднпснп фаљулуеуима у оегпвпм сасуаву, љвалиуеу прпцеса
управљаоа Фаљулуеупм и ненасуавна ппдрщље пбезбеђују се љрпз:
- праћеое и вреднпваое љвалиуеуа управљаоа и ппслпвпђеоа, првенсувенп љрпз
ппдауље п суавивима сууденауа и заппслених,
- вреднпваое прганизаципне суруљууре, аљуивнпсуи и рада пргана управљаоа,
- ангажпваое пдгпварајућег брпја заппслених са адељвауним љвалифиљацијама у
сурушним службама, ууврђиваое и пбјављиваое услпва и ппсуупља засниваоа раднпг
пднпса и напредпваоа ненасуавнпг пспбља,
- праћеое и вреднпваое рада свих сурушних служби, а ппсебнп љпрељунпг и
прпфесипналнпг пднпса према љплегама и сууденуима,
- праћеое и пцеоиваое рада пргана управљаоа и ненасуавнпг пспбља
- предузимаое љпрељуивних мера за унапређеое љвалиуеуа прпцеса управљаоа и
ненасуавнпг пспбља.
Прган управљаоа и ппслпвпђеоа, оихпве надлежнпсуи и пдгпвпрнпсуи у прганизацији
и управљаоу Фаљулуеупм ууврђене су Суаууупм Фаљулуеуа у сљладу са Заљпнпм п виспљпм
пбразпваоу.
Прган управљаоа Фаљулуеупм је Савет.
Савеу Фаљулуеуа има 25 шланпва, пд љпјих су 14 предсуавници Фаљулуеуа, љпје предлажу
љауедре пднпснп Пдељеое, а бира Насуавнп-умеунишљп-наушнп Веће Фаљулуеуа (у даљем уељсуу
Веће Фаљулуеуа) уајним гласаоем већинпм гласпва уљупнпг брпја шланпва, 7 шланпва љпје
именује Влада и 4 шлана љпје бира Сууденусљи парламену Фаљулуеуа.
Шланпве Савеуа Влада именује из реда исуаљнууих лишнпсуи из пбласуи науље, љулууре,
прпсвеуе, умеунпсуи и привреде, впдећи рашуна п засуупљенпсуи припадниља пба ппла, с уим
да шлан Савеуа не мпже биуи лице заппсленп на Фаљулуеуу или у пргану управе надлежнпм за
пбласу пбразпваоа, пднпснп науље.
Избпр и разрещеое шланпва савеуа врщи се уајним гласаоем.
Мандау шланпва Савеуа Фаљулуеуа ураје шеуири гпдине.
Мандау шланпва Савеуа – предсуавниља сууденауа ураје две гпдине.
На љпнсуиуууивнпј седници Савеуа Фаљулуеуа врщи се верифиљација мандауа шланпва
Савеуа.
Уљплиљп у упљу урајаоа мандауа нељи шлан Савеуа буде спрешен да пбавља фунљцију
предлагаш мпже предлпжиуи другпг предсуавниља. Замеоени шлан бира се на исуи нашин љап и
шлан Савеуа Фаљулуеуа.
Мандау замеоенпг шлана Савеуа ураје дп исуеља мандауа раније изабраних шланпва
Савеуа.
Шлана Савеуа мпже разрещиуи прган љпји га је изабрап, пп власуиупј иницијауиви,
већинпм гласпва уљупнпг брпја шланпва пргана у сљладу са свпјим ппщуим аљупм.
Шлан Савеуа мпже биуи разрещен и пре исуеља времена на љпје је изабран:
- на лишни захуев;
- аљп не пбавља дужнпсу шлана Савеуа у дужем временсљпм перипду;
- аљп му пресуане радни пднпс љпји је бип пснпв за именпваое;
- избпрпм на фунљцију љпја исљљушује шлансувп у Савеуу;
- аљп је псуђен на безуслпвну љазну заувпра;
- аљп је предсуавниљу сууденауа - шлану Савеуа - пресуап суауус сууденуа.
Савеу има председника и заменика председника.
Председниљ руљпвпди радпм Савеуа.
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Председниљ Савеуа бира се из редпва шланпва предсуавниља Фаљулуеуа.
Председниљ и замениљ председниља Савеуа бира се уајним гласаоем већинпм гласпва
уљупнпг брпја шланпва.
Надлежнпст Савета Факултета:
- дпнпси Суаууу Фаљулуеуа, на предлпг Већа;
- бира и разрещава дељана Фаљулуеуа, на предлпг Избпрнпг већа;
- бира и разрещава сууденуа прпдељана Фаљулуеуа, на предлпг Сууденусљпг парламенуа;
- пдлушује пп жалби прпуив првпсуепених пдлуља пргана ппслпвпђеоа;
- дпнпси финансијсљи план, на предлпг Већа;
- усваја Извещуај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун Фаљулуеуа, на предлпг Већа;
- усваја план љприщћеоа средсуава за инвесуиције, на предлпг Већа;
- даје сагласнпсу на пдлуље п управљаоу импвинпм Фаљулуеуа;
- даје сагласнпсу на расппделу финансијсљих средсуава;
- дпнпси пдлуљу п висини щљпларине, на предлпг Већа;
- ппднпси Влади извещуај п ппслпваоу најмаое једнпм гпдищое;
- дпнпси ппщуи аљу п дисциплинсљпј пдгпвпрнпсуи сууденауа;
- врщи избпр ељсуернпг ревизпра финансијсљпг ппслпваоа Фаљулуеуа;
- дпнпси пдлуљу п пбразпваоу унууращоих прганизаципних јединица, на предлпг Већа;
- бира председниља и замениља председниља Савеуа;
- пбавља и друге ппслпве у сљладу са заљпнпм и Суаууупм.
Савеу Фаљулуеуа дпнпси пдлуље већинпм гласпва уљупнпг брпја шланпва, а п пиуаоима
из уашље 2. и 15. пвпг шлана уајним гласаоем.
Савеу Фаљулуеуа пбразује Кпмисију за мауеријалнп-финансијсља пиуаоа.
Савеу Фаљулуеуа мпже пп ппуреби пбразпвауи и друге љпмисије.

Декан је прган ппслпвпђеоа Фаљулуеуа.
Дељан руљпвпди радпм Фаљулуеуа.
Дељан се бира из реда редпвних прпфеспра, љпји су у раднпм пднпсу са пуним радним
временпм на Фаљулуеуу на перипд пд ури щљплсље гпдине, са мпгућнпщћу једнпг узасуппнпг
избпра.
Дељан не мпже биуи лице љпје је правнпснажнпм пресудпм псуђенп за љривишнп делп
прпуив пплне слпбпде, фалсифиљпваое исправе љпју издаје виспљпщљплсља усуанпва или
примаое миуа у пбављаоу ппслпва у виспљпщљплсљпј усуанпви, пднпснп љпје је
правнпснажнпм пресудпм псуђенп на љазну заувпра за другп љривишнп делп, љап ни лице љпје
је уеже прељрщилп љпдељс прпфесипналне еуиље, пднпснп лице љпје је резрещенп дужнпсуи
пргана ппслпвпђеоа у сљладу са Заљпнпм, љап и лице за љпје је Агенција за бпрбу прпуив
љпрупције дала преппруљу за разрещеое.
Кандидауа за дељана предлаже Избпрнп веће Фаљулуеуа, а бира га Савеу Фаљулуеуа.
Избпр дељана пбавља се без љпнљурса.
Дељан писменим пууем пбавещуава Савеу Фаљулуеуа п ппуреби ппљреуаоа ппсуупља за
избпр дељана.
Пп пријему пбавещуеоа или пп сппсувенпј иницијауиви, Савеу Фаљулуеуа ппљреће
ппсуупаљ за љандидпваое и избпр дељана.
Савеу дпнпси пдлуљу п ппљреуаоу ппсуупља за избпр дељана најмаое пеу месеци пре
исуеља мандауа на љпји је дељан биран.
Аљп се месуп дељана упразни пре исуеља перипда на љпји је изабран, Савеу Фаљулуеуа
именује врщипца дужнпсуи дељана из реда прпдељана и спрпвпди избпр нпвпг дељана у рпљу
пд 60 дана пд дана упражоеоа месуа дељана.
Врщилац дужнпсуи дељана има сва права, пбавезе и пдгпвпрнпсуи дељана.
Ппсуупаљ за избпр дељана садржи следеће избпрне радое:
- евиденуираое љандидауа на седници Већа Фаљулуеуа;
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-

ууврђиваое предлпга љандидауа на седници Избпрнпг већа;
гласаое за избпр дељана на Савеуу.

Кандидауе за дељана предлажу љауедре и Пдељеое.
На седници Већа Фаљулуеуа евиденуирају се сви предлпжени љандидауи.
Кпнашнп евиденуираним љандидауима смаурају се љандидауи љпји су дпбили већину
гласпва уљупнпг брпја шланпва Већа.
Кандидауи евиденуирани на Већу Фаљулуеуа благпвременп дпсуављају свпј избпрни
прпграм и предлпге љандидауа за прпдељане за седницу Избпрнпг већа.
Пдлуљу п ууврђиваоу предлпга п избпру дељана Избпрнп веће мпже дпнеуи аљп је
присуунп најмаое 2/3 шланпва Избпрнпг већа, љпје шине сви насуавници и сарадници љпји су у
раднпм пднпсу са пуним радним временпм на Фаљулуеуу.
Пдлуља се дпнпси уајним гласаоем, већинпм гласпва уљупнпг брпја шланпва Избпрнпг
већа.
Уљплиљп се у првпм љругу гласа за вище пд два љандидауа, а ниједан пд љандидауа за
дељана не дпбије ппуребну већину гласпва, гласаое се ппнавља за два љандидауа љпји имају
највећи брпј гласпва.
Уљплиљп ниједан пд (пва) два љандидауа не дпбије ппуребан брпј гласпва, гласаое се
ппнавља за љандидауа љпји је имап већи брпј гласпва.
Пдлуљу п ууврђиваоу предлпга п избпру дељана Избпрнп веће дпсуавља Савеуу
Фаљулуеуа.
Пдлуљу п избпру дељана Савеу дпнпси уајним гласаоем на пснпву предлпга Избпрнпг већа
Фаљулуеуа, већинпм гласпва уљупнпг брпја шланпва Савеуа.
Пдлуљу п избпру дељана ппуписује председниљ Савеуа, пднпснп председавајући
седницпм на љпјпј је пбављенп гласаое и пдлуља дпнеуа.
Дељану пресуаје мандау пре исуеља времена на љпје је изабран:
- на лишни захуев;
- аљп пресуане да испуоава услпве предвиђене за избпр;
- аљп изгуби сппспбнпсу пбављаоа дељансље фунљције збпг правпснажне пресуде из
шлана 22. суав 4. Суауууа љпјпм је псуђен за љривишнп делп;
- аљп је изабран на нељу другу фунљцију љпја је несппјива са фунљцијпм дељана.
У слушајевима из суава 1. уашље 1. и 2. пвпг шлана, Савеу Фаљулуеуа љпнсуауује пресуанаљ
мандауа дељана на првпј нареднпј седници пп пријему лишнпг захуева, пднпснп извещуаја.
У слушају из суава 1. уашљe 3. и 4. пвпг шлана, Савеу Фаљулуеуа љпнсуауује пресуанаљ
мандауа пдмах, а најљасније у рпљу пд 15 дана пд дана пријема правпснажне пресуде, пднпснп
правпснажне пдлуље п избпру на фунљцију.
Дељан мпже биуи разрещен дужнпсуи пре исуеља мандауа аљп:
- уеже прељрщи љпдељс п аљадемсљпм инуегриуеуу Универзиуеуа умеунпсуи;
- не испуоава дужнпсу дељана;
- љрщи пдредбе Суауууа, ппщуих аљауа Фаљулуеуа или друге прпписе;
- злпуппуреби пплпжај дељана.
Ппсуупаљ за разрещеое дељана мпже ппљренууи Избпрнп веће Фаљулуеуа већинпм
гласпва уљупнпг брпја шланпва.
Када се на дневнпм реду Избпрнпг већа налази предлпг за разрещеое дељана,
председаваое седницпм преузима пп суажу у зваоу редпвнпг прпфеспра најсуарији шлан
Избпрнпг већа.
Пдлуљу п разрещеоу дељана дпнпси Савеу, на предлпг Избпрнпг већа, уајним гласаоем
већинпм гласпва уљупнпг брпја шланпва.
У слушају разрещеоа дељана, Савеу на исупј седници именује врщипца дужнпсуи дељана
из реда прпдељана и ппљреће ппсуупаљ за избпр дељана.
Врщилац дужнпсуи дељана има сва права, пбавезе и пдгпвпрнпсуи дељана.
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Надлежнпст декана Факултета:
-

-

предсуавља и засуупа Фаљулуеу;
прганизује и усљлађује прпцес рада на Фаљулуеуу;
суара се п заљпниупсуи рада Фаљулуеуа;
суара се п испуоаваоу пбавеза Фаљулуеуа предвиђених заљпнпм или другим ппщуим
аљупм;
суара се п примени Суауууа и других ппщуих аљауа Фаљулуеуа;
суара се п изврщеоу пдлуља пргана управљаоа и других пргана;
прганизује рад и руљпвпди радпм и ппслпваоем Фаљулуеуа;
пдгпвара за псувариваое пбразпвне, умеунишље и наушне делаунпсуи;
председава седницама Насуавнп-умеунишљп-наушнпг већа, Избпрнпг већа и Кадрпвсље
љпмисије, уе припрема и предлаже дневни ред седница наведених пргана;
спрпвпди пдлуље Насуавнп-умеунишљп-наушнпг већа, Избпрнпг већа и Кадрпвсље
љпмисије и Савеуа;
предлаже гпдищои прпграм рада и план развпја;
предлаже унууращоу прганизацију Фаљулуеуа;
предлаже пснпве ппслпвне пплиуиље;
суара се и пдгпвпран је за финансијсљп-мауеријалнп ппслпваое Фаљулуеуа, а нарпшиуп у
ппгледу пбезбеђиваоа и раципналнпг љприщћеоа средсуава Фаљулуеуа;
распплаже средсувима Фаљулуеуа;
пдлушује п службеним пуупваоима за ппуребе Фаљулуеуа и ппуписује пууне налпге;
ппднпси гпдищои извещуај п резулуауима ппслпваоа Савеуу Фаљулуеуа;
прпушава и анализира финансијсљп-мауеријалнп ппслпваое Фаљулуеуа и п упме
инфпрмище заппслене и прган управљаоа Фаљулуеуа, ппднпси пргану управљаоа
предлпге за дпнпщеое пдгпварајућих пдлуља, а у циљу щуп успещнијег ппслпваоа
Фаљулуеуа;
суара се п изради финансијсљпг плана, перипдишних пбрашуна и заврщнпг рашуна;
ушесувује у рещаваоу свих финансијсљп-мауеријалних пиуаоа у вези са ппслпваоем
Фаљулуеуа;
ппљреће иницијауиву и предлаже рещеоа п пиуаоима пд знашаја за пбављаое
делаунпсуи Фаљулуеуа;
пдлушује п ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпсуима насуавниља, сарадниља
и других заппслених на Фаљулуеуу;
пдлушује п пбјављиваоу љпнљурса за суицаое зваоа и засниваоа раднпг пднпса
насуавниља и сарадниља на Фаљулуеуу;
именује Админисурауивну љпмисију за прпверу услпва за прпдужеое раднпг пднпса
прпфесприма љпји су наврщили 65 гпдина живпуа;
именује љппрдинаупре из реда заппслених на Фаљулуеуу за ппуребе впђеоа
специфишних прпцеса ппуребних за рад Фаљулуеуа;
пдлушује пп пригпвпру сууденауа;
пдлушује п пригпвпру сууденауа на аљу љпјим није пдпбрен упис у наредну гпдину;
пдлушује п пбразпваоу љпмисије пред љпјпм суудену пплаже испиу;
пдлушује п пбразпваоу љпмисије пред љпјпм ће суудену пплагауи испиу уљплиљп
преухпдни испиу није пбављен у сљладу са заљпнпм и Суаууупм Фаљулуеуа;
усппсуавља и пдржава ппслпвне љпнуаљуе са урећим лицима, а у ппгледу финансијсљпмауеријалнпг ппслпваоа Фаљулуеуа;
заједнп са рељупрпм Универзиуеуа умеунпсуи ппуписује диплпме љпје издаје Фаљулуеу;
заљљушује угпвпре у име Фаљулуеуа;
изврщава пдлуље судпва и других пргана, љпје се пднпсе на Фаљулуеу;
пбавља и друге ппслпве ууврђене заљпнпм и Суаууупм Фаљулуеуа.
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Дељан Фаљулуеуа мпже пбразпвауи ad hoc љпмисије, љап сурушна и савеупдавна уела,
ради размаураоа и припремаоа за дневни ред пиуаоа из надлежнпсуи Већа, Савеуа и других
пргана на Фаљулуеуу.
Дељан је пдгпвпран за прганизпваое извпђеоа насуаве и других пблиља рада на
Фаљулуеуу.
Дељан је сампсуалан у пбављаоу ппслпва из свпг делпљруга, а за свпј рад је пдгпвпран
Савеуу.
Дељан има правп и дужнпсу да ушесувује у раду Савеуа без права пдлушиваоа.
Дељан је наредбпдавац за изврщеое финансијсљпг плана Фаљулуеуа. У слушају
пдсуунпсуи дељана, замеоује га прпдељан љпјег пн пдреди.
Аљп дељан Фаљулуеуа нађе да ппщуи аљу, пдлуља Савеуа или другпг пргана није у сљладу
са заљпнпм и Суаууупм, уппзприће Савеу или други надлежни прган на незаљпниупсу аљуа.
Аљп надлежни прган и ппсле уппзпреоа псуане при свпм суаву, дељан је дужан да
пбусуави изврщеое уаљвпг аљуа и пдлуље и у рпљу пд ури дана извесуи надлежни прган управе и
уражи примену мера защуиуе заљпниупсуи.
Аљп у заљпнсљпм рпљу надлежни прган управе не дпнпсе пдлуљу, пбусуављени ппщуи
аљу, пднпснп пдлуља мпже се примениуи.
Аљп Савеу Фаљулуеуа ван пљвира свпјих пвлащћеоа прпуивнп уппзпреоу дељана
Фаљулуеуа, Управе за урезпр, пргана инспељције или другпг надлежнпг пргана, дпнесе пдлуљу
љпјпм се нанпси щуеуа Фаљулуеуу, дељан је дужан да пбусуави изврщеое уаљве пдлуље.
Дељану у раду ппмажу прпдекани у сљладу са пдредбама Суауууа.
Фаљулуеу има ури прпдељана из реда насуавниља љпји су у раднпм пднпсу са пуним
радним временпм на Фаљулуеуу за мпгуће пбласуи рада:
- насуава;
- умеунишљи рад;
- наушни рад;
- прпјељуи;
- финансије;
- међунарпдна сарадоа.
Прпдељане бира дељан Фаљулуеуа и п упме пбавещуава Избпрнп веће и Савеу Фаљулуеуа.
Мандау прпдељана ураје љплиљп и мандау дељана на шији је предлпг прпдељан изабран и мпже
се једнпм ппнпвиуи.
Прпдељанима пресуаје мандау пре исуеља времена на љпје су изабрани ппд услпвима
схпднп шланпвима 29. и 30. Суауууа.
Дељан пбавещуава Избпрнп веће и Савеу Фаљулуеуа п пресуанљу мандауа прпдељана.

Прпдекани пбављају следеће ппслпве:
-

прганизују и впде ппслпве у пбласуима за љпје их дељан пвласуи;
замеоују дељана у оегпвпј пдсусунпсуи.
Прпдељани ушесувују у раду Савеуа Фаљулуеуа без права гласа.
Прпдељани за свпј рад пдгпварају дељану Фаљулуеуа.

Фаљулуеу има и студента прпдекана.
Сууденуа прпдељана бира Савеу Фаљулуеуа на предлпг Сууденусљпг парламенуа уз
пбавезнп мищљеое дељана Фаљулуеуа, већинпм гласпва уљупнпг брпја шланпва.
Мандау сууденуа прпдељана ураје две щљплсље гпдине, са правпм јпщ једнпг избпра.
Сууденуа прпдељана разрещава Савеу Фаљулуеуа, на предлпг дељана или Сууденусљпг
парламенуа Фаљулуеуа ппд услпвима и на нашин уређен схпднпм применпм шлана 29. Суауууа.

Студент прпдекан пбавља следеће ппслпве:
-

прганизује и љппрдинира рад Сууденусљпг парламенуа;
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-

засуупа суавпве сууденауа у сурушним уелима Фаљулуеуа;
брине п прганизпваоу умеунишљпг и наушнпг рада сууденауа;
предлаже мере за унапређиваое сууденусљпг суандарда и прауи суаое у упј пбласуи;
ушесувује у раду сууденусље прганизације Универзиуеуа умеунпсуи;
пбавља и друге ппслпве љпји се пднпсе на сууденусља пиуаоа у сљладу са Суаууупм и
другим ппщуим аљуима Фаљулуеуа.

Прганизаципне јединице на Фаљулуеуу ууврђене су Суаууупм Фаљулуеуа и Правилниљпм
п прганизацији и сисуемауизацији ппслпва на Фаљулуеуу, у сљладу са Заљпнпм.
На Фаљулуеуу се пбразују прганизаципне јединице, у сљладу са следећим нашелима:
- груписаое исупврсних или српдних и међуспбнп ппвезаних ппслпва у пдгпварајуће
прганизаципне целине;
- ефиљаснп, сурушнп и успещнп пбављаое ппслпва;
- ефиљаснп руљпвпђеое прганизаципним јединицама и суални надзпр над изврщаваоем
ппслпва;
- примена савремених меупда и средсуава рада.
Прганизаципне јединице се пбразују према ппслпвима љпји захуевају неппсредну
ппвезанпсу и прганизаципну ппсебнпсу.
Пплазећи пд наведених нашела, за пбављаое ппслпва из делпљруга Фаљулуеуа, љап
прганизаципне јединице пбразују се:
1. Насуавнп-умеунишљп-наушне пднпснп наушнп-исураживашље и сурушне прганизаципне
јединице:
- Кауедра;
- Пдсељ;
- Пдељеое.
2. Админисурауивне јединице:
- Сељреуаријау Фаљулуеуа;
- Ценури Фаљулуеуа;
- Тпнсљи суудип Фаљулуеуа;
- Фпнп-архив Фаљулуеуа;
- Библипуеља Фаљулуеуа.
На Фаљулуеуу се пснивају катедре за једну или вище српдних ужих умеунишљих,
наушних, пднпснп сурушних пбласуи.
Кауедра се мпже фпрмирауи уљплиљп на Фаљулуеуу ппсупје суудијсљи прпграми, пднпснп
мпдули шијим се заврщаваоем псуварују љпмпеуенције за уже пбласуи за љпју је љауедра
мауишна.
Кауедру шине сви насуавници и сарадници љпји су изабрани у уже умеунишље, наушне,
пднпснп сурушне пбласуи за љпје је љауедра мауишна.

-

На Фаљулуеуу ппстпји тринаест катедара.
Кауедра за љпмппзицију;
Кауедра за диригпваое;
Кауедра за сплп певаое;
Кауедра за љлавир;
Кауедра за гудашље инсуруменуе;
Кауедра за дувашље инсуруменуе;
Кауедра за музиљплпгију;
Кауедра за еунпмузиљплпгију;
Кауедра за сплфеђп и музишљу педагпгију;
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-

Кауедра за музишљу уеприју;
Пплиинсуруменуална љауедра;
Кауедра за љамерну музиљу;
Кауедра за чез и пппуларну музиљу.

Катедра у пквиру свпјих надлежнпсти:
-

-

-

-

дпнпси план рада љауедре за наредну щљплсљу гпдину;
дпсуавља прпдељану за насуаву Фаљулуеуа расппред насуавниља и сарадниља на
предмеуима са прецизним брпјем шаспва за уељућу щљплсљу гпдину, најљасније дп 30.
нпвембра уељуће щљплсље гпдине;
предлаже планпве суудијсљих прпграма, пднпснп мпдула у пљвиру суудијсљих прпграма
у свпјпј надлежнпсуи;
предлаже насуавни прпграм и силабусе насуавних предмеуа љауедре;
даје мищљеое п прпграму умеунишљпг рада пднпснп наушних исураживаоа и п
умеунишљим и наушним радпвима у љпјима ушесувују насуавници и сарадници љауедре;
размаура и рещава пиуаоа пбављаоа насуавнп-умеунишљпг, насуавнп-наушнпг и
насуавнп-сурушнпг рада из предмеуа за љпје је пснпвана;
предлаже Већу щефпва пдсеља избпрне предмеуе за наредну щљплсљу гпдину,
најљасније дп 30. априла уељуће щљплсље гпдине;
ууврђује предлпг пдлуље п ангажпваоу у насуави насуавниља из друге виспљпщљплсље
усуанпве;
ууврђује предлпг пдлуље п ангажпваоу у насуави насуавниља из друге сампсуалне
виспљпщљплсље усуанпве ван уериуприје Републиље или исуаљнуупг умеуниља у зваоу
гпсуујућег прпфеспра;
ууврђује предлпг пдлуље п ангажпваоу у насуави насуавниља из друге сампсуалне
виспљпщљплсље усуанпве ван уериуприје Републиље или исуаљнуупг умеуниља љап
насуавниља пп ппзиву;
ууврђује предлпг пдлуље п ангажпваоу прпфеспра у пензији у сљладу са шланпм 93. суав
6. Заљпна п виспљпм пбразпваоу;
ууврђује предлпг пдлуље за дпделу зваоа прпфеспр емериуус;
даје мищљеое п ппуреби за прпдужеоем раднпг пднпса редпвних прпфеспра љпји су
наврщили 65 гпдина живпуа и сашиоава деуаљнп пбразлпжеое пвпг предлпга;
припрема и предлаже план умеунишљпг пднпснп наушнп-исураживашљпг рада;
размаура љадрпвсља пиуаоа и даје предлпге Кадрпвсљпј љпмисији;
предлаже Избпрнпм већу љпмисије за припрему извещуаја п пријављеним
љандидауима на љпнљурс;
предлаже сасуаве свих испиуних љпмисија;
предлаже љпмисију за прпцену уеме дпљупрсљпг умеунишљпг прпјељуа пднпснп
дпљупрсље дисеруације, љап и љпмисију за пцену и пдбрану;
предлаже гпсупваое признауих умеуниља или наушниља из земље и инпсурансува за
прганизпваое масуер љласпва или предаваоа упљпм щљплсље гпдине;
пбавља друге ппслпве прпписане Суаууупм Фаљулуеуа.

Щеф катедре бира се пп правилу из реда прпфеспра. Изузеунп у слушају да љауедра у
свпм сасуаву нема заппсленпг прпфеспра са пуним радним временпм, за щефа љауедре мпже
биуи изабран и дпцену.
Кауедра бира сељреуара из реда свпјих шланпва.
Щеф и сељреуар љауедре бирају се уајним гласаоем, већинпм гласпва пд уљупнпг брпја
шланпва са пуним радним временпм, на седници на љпјпј присусувује најмаое две урећине пд
уљупнпг бпја шланпва љауедре.
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Щеф и сељреуар љауедре бирају се на перипд пд ури гпдине, без пгранишеоа брпја
мандауа.
Щеф љауедре је дужан да најмаое једнпм гпдищое ппднесе Кауедри писмени извещуај
п раду Кауедре у преухпднпј гпдини.
Щеф љауедре сазива седницу љауедре. Щеф љауедре је дужан да сазпве седницу и на
захуев шланпва љауедре.
Седницу љауедре мпже сазвауи и дељан.
Щеф љауедре је дужан да присусувује и ушесувује у раду Кадрпвсље љпмисије, Насуавнпумеунишљп-наушнпг Већа и Избпрнпг већа Фаљулуеуа.
У пправданим слушајевима щефа љауедре на седници Већа Фаљулуеуа мпже да замени
сељреуар љауедре, љпји на седници мпже да засуупа суав љауедре без права гласа.
Кауедра пунпважнп ради љада је присуунп вище пд пплпвине пд уљупнпг брпја
насуавниља и сарадниља са пуним радним временпм.
Када размаура љадрпвсља пиуаоа, ппуребнп је да на седници присусувује најмаое две
урећине пд уљупнпг брпја шланпва љауедре са правпм гласа.
Пдлуље љауедре, љада пдлушује п пиуаоима из суава 2 пвпг шлана, дпнпсе се уајним
гласаоем, на исуим принципима љап пдлуље Избпрнпг већа.
Кауедра даје мищљеое п ппуреби за насуављпм рада редпвних прпфеспра љпји су
наврщили 65 гпдина живпуа у нареднпј щљплсљпј гпдини.
Када је на дневнпм реду љауедре даваое мищљеоа из суава 4 пвпг шлана, љауедра
првпбиунп дпнпси пдлуљу п нашину гласаоа (јавнп или уајнп), љап и п упме љп има правп гласа
(шланпви љауедре у зваоу насуавниља главнпг предмеуа или групе главних предмеуа или
шланпви љауедре у зваоу насуавниља – редпвни, ванредни прпфеспри и дпценуи).
Квпрум за пдлушиваое је најмаое две урећине пд уљупнпг бпја шланпва љауедре са
правпм гласа, ппуребна већина за усвајаое мищљеоа је вище пд пплпвине пд уљупнпг брпја
шланпва љауедре са правпм гласа.
Мищљеое п ппуреби за насуављпм рада редпвних прпфеспра љпји су наврщили 65
гпдина живпуа у нареднпј щљплсљпј гпдини, љауедра дпсуавља Админисурауивнпј љпмисији.
Псуале пдлуље дпнпсе се већинпм гласпва уљупнпг брпја шланпва љауедре са пуним радним
временпм.
Пп уљазанпј ппуреби, две или вище љауедара, пднпснп љауедра и Пдељеое мпгу
прганизпвауи заједнишљи рад у размаураоу инуерљауедарсље пиуаоа.
Прилиљпм размаураоа пдређених пиуаоа љауедра мпже да уљљуши у свпј рад и
насуавниље, пднпснп сарадниље на предмеуу љпји припада другпј љауедри, пднпснп пдељеоу.

Пдсек је сљуп свих суудијсљих прпграма, пднпснп мпдула у пљвиру суудијсљих прпграма
на свим нивпима и суепенима суудија прганизпваних пд суране исуе љауедре.
Суудену уписан на пдређени суудијсљи прпграм, пднпснп мпдул у пљвиру суудијсљпг
прпграма припада пдгпварајућем пдсељу.
На Фаљулуеуу ппсупји уринаесу пдсеља:
- Пдсељ за љпмппзицију;
- Пдсељ за диригпваое;
- Пдсељ за сплп певаое;
- Пдсељ за љлавир;
- Пдсељ за гудашље инсуруменуе;
- Пдсељ за дувашље инсуруменуе;
- Пдсељ за музиљплпгију;
- Пдсељ за музишљу педагпгију;
- Пдсељ за музишљу уеприју;
- Пплиинсуруменуални пдсељ;
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-

Пдсељ за еунпмузиљплпгију и еунпљпреплпгију;
Пдсељ за љамерну музиљу;
Пдсељ за чез и пппуларну музиљу.
Щеф пдсека бира се пп правилу из реда прпфеспра. Изузеунп у слушају да љауедра у
свпм сасуаву нема заппсленпг прпфеспра са пуним радним временпм, за щефа пдсеља мпже
биуи изабран и дпцену.
Щеф пдсеља бира се уајним гласаоем, већинпм гласпва пд уљупнпг брпја шланпва
љауедре са пуним радним временпм, на седници љауедре на љпјпј присусувује најмаое две
урећине пд уљупнпг брпја шланпва.
Кауедра бира щефа пдсеља на перипд пд ури гпдине, без пгранишеоа брпја мандауа.
Щеф пдсеља је дужан да присусувује и ушесувује у раду Већа Фаљулуеуа, Већа щефпва
пдсеља и Избпрнпг већа Фаљулуеуа.
У пправданим слушајевима щефа пдсеља на седници Већа Фаљулуеуа мпже да замени
сељреуар љауедре, љпји на седници мпже да засуупа суав љауедре без права гласа.

Щеф пдсека:
-

управља радпм пдсеља;
аљуивнп љпмуницира са свим сууденуима на свпм пдсељу;
у сарадои са Кпмисијпм за израду расппреда насуаве и испиуа на Фаљулуеуу
љппрдинира извпђеое предаваоа, вежби, семинара и других пблиља рада;
дпсуавља прпдељану за насуаву списаљ насуавниља ангажпваних на предмеуима групне
насуаве у нареднпј аљадемсљпј гпдини најљасније дп 10. јула уељуће аљадемсље гпдине.

На Фаљулуеуу ппсупји Пдељеое кпмплементарних научнп-стручних дисциплина.
Пдељеое шине сви насуавници и сарадници са пуним радним временпм, љпји су
изабрани у уже наушне пднпснп сурушне пбласуи, за љпје није мауишан Фаљулуеу музишље
умеунпсуи, пднпснп Универзиуеу умеунпсуи.
Пдељеоем руљпвпди щеф пдељеоа пп правилу из реда прпфеспра, љпји се бира на ури
гпдине, уајним гласаоем, без пгранишеоа брпја мандауа.
Щеф пдељеоа бира се већинпм гласпва пд уљупнпг брпја шланпва, на седници на љпјпј
присусувује најмаое две урећине пд уљупнпг бпја шланпва.
Изузеунп у слушају да Пдељеое у свпм сасуаву нема заппсленпг прпфеспра са пуним
радним временпм, за щефа Пдељеоа мпже биуи изабран и дпцену.
Пдељеое бира сељреуара из реда свпјих шланпва, на перипд пд ури гпдине, уајним
гласаоем, без пгранишеоа брпја мандауа већинпм гласпва пд уљупнпг брпја шланпва, на
седници на љпјпј присусувује најмаое две урећине пд уљупнпг бпја шланпва.
Щеф пдељеоа је шлан Већа Фаљулуеуа, Кадрпвсље љпмисије и Већа щефпва пдсеља и
дужан је да присусувује и ушесувује у оихпвпм раду.
У пправданим слушајевима щефа Пдељеоа на седници Већа Фаљулуеуа мпже да замени
сељреуар Пдељеоа, љпји на седници мпже да засуупа суав Пдељеоа без права гласа.
Щеф Пдељеоа дпсуавља прпдељану за насуаву списаљ насуавниља ангажпваних на
предмеуима групне насуаве у нареднпј аљадемсљпј гпдини најљасније дп 10. јула уељуће гпдине.
Шланпви Пдељеоа имају правп да буду бирани у разлишиуе љпмисије и управна уела Фаљулуеуа.
Щеф Пдељеоа сазива седницу Пдељеоа. Щеф Пдељеоа је дужан да сазпве седницу и
на захуев шланпва Пдељеоа. Седницу Пдељеоа мпже сазвауи и дељан.
Пдељеое пунпважнп ради љада је присуунп вище пд пплпвине пд уљупнпг брпја
насуавниља и сарадниља са пуним радним временпм, псим љада размаура љадрпвсља пиуаоа
љада је ппуребнп да присусувује најмаое две урећине пд уљупнпг бпја шланпва Пдељеоа.
Пдлуље Пдељеоа, љада пдлушује п љадрпвсљим пиуаоима, дпнпсе се уајним гласаоем,
на исуим принципима љап пдлуље Избпрнпг већа.
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Псуале пдлуље дпнпсе се већинпм гласпва уљупнпг брпја шланпва Пдељеоа са пуним
радним временпм.
У сарадои са Кпмисијпм за израду расппреда насуаве и испиуа на Фаљулуеуу, щеф
Пдељеоа љппрдинира извпђеое предаваоа, вежби и других пблиља рада на предмеуима за
љпје су надлежни насуавници шланпви пдељеоа.
Прилиљпм размаураоа пдређених пиуаоа Пдељеое мпже да уљљуши у свпј рад и
насуавниље, пднпснп сарадниље са друге љауедре.

Пдељеое у пвиру свпјих надлежнпсти:
-

-

-

дпнпси план рада Пдељеоа за наредну щљплсљу гпдину;
дпсуавља прпдељану за насуаву расппред насуавниља и сарадниља на предмеуима са
прецизним брпјем шаспва за уељућу щљплсљу гпдину, најљасније дп 30. нпвембра уељуће
щљплсље гпдине;
у сарадои са мауишним љауедрама ушесувује у реализацији предмеуа на свим
суудијсљим прпграмима љпји су у надлежнпсуи насуавниља Пдељеоа;
предлаже силабусе насуавних предмеуа Пдељеоа;
даје мищљеое и предлпге п прпграму умеунишљпг рада пднпснп наушних исураживаоа
Фаљулуеуа, п умеунишљим и наушним радпвима и аљуивнпсуима у љпјима ушесувују
насуавници и сарадници Пдељеоа, љап и п сурушнпм усаврщаваоу насуавниља шланпва
Пдељеоа;
размаура и рещава пиуаоа пбављаоа насуавнп-умеунишљпг, насуавнп-наушнпг, пднпснп
насуавнп-сурушнпг рада из ужих пбласуи за љпје су бирани шланпви Пдељеоа;
предлаже Већу щефпва пдсеља избпрне предмеуе за наредну щљплсљу гпдину,
најљасније дп 30. априла уељуће щљплсље гпдине;
размаура љадрпвсља пиуаоа на принципима рада Избпрнпг већа и даје предлпге
Кадрпвсљпј љпмисији;
предлаже Избпрнпм већу љпмисије за припрему извещуаја п пријављеним
љандидауима на љпнљурс;
прганизује сарадоу између љауедри и Пдељеоа у размаураоу заједнишље
прпблемауиље;
даје предлпге за дпделу награда и признаоа насуавницима, сарадницима и сууденуима
Фаљулуеуа;
пбавља и друге ппслпве прпписане Суаууупм Фаљулуеуа.

Секретаријат
Факултета
пбавља
сурушне,
рашунпвпдсувенп-финансијсље,
библипуешље, правнп-управне, админисурауивне, уехнишље и ппмпћне ппслпве на Фаљулуеуу,
љап и све друге сурушне ппслпве љпји су му Заљпнпм и пвим Суаууупм пдређени и љпји су у вези
са радпм и делаунпщћу Фаљулуеуа.
Пбављаое ппслпва сељреуаријауа ппверенп је службама:
- Ппщупј служби;
- Сууденусљпј служби;
- Рашунпвпдсуву;
- Библипуеци;
- Ауељеу за пдржаваое љлавијауурних инсуруменауа;
- Ппмпћнпј служби;
- Ценурима љап прганизаципним јединицама за пбављаое делаунпсуи Фаљулуеуа и
сурушних ппслпва.
Сељреуаријау припрема и спрпвпди пдлуље и заљљушље пргана Фаљулуеуа и сурушних
пргана, оихпвих љпмисија и дељана.

154

Ближе пдредбе п прганизацији и раду Сељреуаријауа и оегпвих јединица прпписане су
ппщуим аљуима, правилниљпм п раду Сељреуаријауа и сисуемауизацијпм радних месуа.
Радпм Сељреуаријауа руљпвпди сељреуар Фаљулуеуа.
За сељреуара мпже биуи изабранп лице са заврщеним правним фаљулуеупм, пплпженим
правпсудним испиупм, најмаое ури гпдине раднпг исљусува и ппзнаваоем прпблемауиље
виспљпг пбразпваоа.
Избпр сељреуара се врщи на пснпву Заљпна.
За изврщеое ппслпва Сељреуаријауа, сељреуар је неппсреднп пдгпвпран дељану.
Сељреуар даје упуусува и смернице за рад свим службама Сељреуаријауа, пбједиоује их
и суара се за оихпвп правилнп и ефиљаснп фунљципнисаое.
Сељреуар присусувује седницама Савеуа Фаљулуеуа, Већа Фаљулуеуа, Избпрнпг већа и
других пргана и даје ппуребна пбавещуеоа.

Ппшта служба Фаљулуеуа пбавља:
-

-

-

-

правне ппслпве (праћеое и уумашеое правних прпписа, израда нацруа, предлпга и
љпнашних уељсупва ппщуих аљауа, израда пдлуља, рещеоа, угпвпра и записниља, управни
ппслпви, судсљи сппрпви, ппслпви дисциплинсљпг ппсуупља);
љадрпвсље ппслпве (спрпвпђеое и реализација ппслпва љпнљурса, ппслпви у вези
засниваоа и пресуанља раднпг пднпса, ппслпви из пбласуи спцијалнпг и здравсувенпг
псигураоа, израда рещеоа и угпвпра у вези са радним пднпспм љап и впђеое
евиденције заппслених);
ппслпви јавних набављи на Фаљулуеуу (планираое набављи, љриуеријуми, правила и
нашин пдређиваоа предмеуа набавље, прпцеоене вреднпсуи, исураживаоа уржищуа,
пдгпвпрнпсу за планираое, нашин изврщеоа пбавеза у ппсуупљу набавље, нашин
пбезбеђиваоа љпнљуренције, спрпвпђеое ппсуупља и љпнурплa јавних набављи и нашин
праћеоа изврщеоа угпвпра п набавци);
админисурауивне ппслпве (впђеое делпвпднпг прпупљпла, архивсљп ппслпваое,
ппслпви сељреуара, дељана, примаое и пупремаое ппщуе и др.);
ппслпве сисуемсљпг развпја инфпрмаципнпг сисуема на Фаљулуеуу (прпјељупваое и
инсуалираое љап и пбављаое надзпра над инсуалацијама љпмуниљаципне и псуале
рашунарсље ппреме за ппуребе свих прганизаципних јединица, пдржаваое елељурпнсље
адресе и др.).

Студентска служба пбавља :
-

ппслпве у вези са суаууспм и пплпжајем сууденауа;
ппслпве уписа на све нивпе суудија;
ппслпве издаваоа увереоа и диплпма на пснпву евиденције сууденауа;
ппслпве впђеоа евиденција и суауисуиље у вези са сууденуима;
ппслпве у вези прганизације насуаве свих нивпа суудија (пснпвне, масуер,
специјалисуишље и дпљупрсље аљадемсље суудије);
ппслпве прганизације гпдищоих испиуа, испиуа за прпверу сљлпнпсуи и сппспбнпсуи,
пријемних испиуа, дппунсљих и заврщних испиуа;
ппслпве у вези љредиуа и суипендија за сууденуе.

Рачунпвпдствп пбавља:
-

мауеријалнп-финансијсље ппслпве и љоигпвпдсувене евиденције-ппслпве у вези
перипдишних пбрашуна, гпдищоих и псуалих рашуна;
ппслпве лиљвидаууре;
благајнишље ппслпве;
ппслпве Сљрипуарнице Фаљулуеуа;
ппслпве набавље и магацина.
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Ппмпћна служба пбавља:
-

ппслпве прганизације набавље ппуребне ппреме, мауеријала за извпђеое уељућих
ппслпва,
прганизаципнп-уехнишље ппслпве у вези са ппсеуама Фаљулуеуу;
љурирсље ппслпве;
ппслпве пдржаваоа и пбезбеђеоа пбјељуа, инсуалација и ппреме;
ппслпве умнпжаваоа (љппираоа) мауеријала за ппуребе рада служби, ценуара и
насуаве;
ппслпве на пдржаваоу хигијене свих прпсуприја (прпзпра и ппдпва) и уређаја.

АЗПКИ пбухвауа:
-

ппслпве у вези с щуимпваоем, репарацијпм, ппправљпм и пдржаваоем у исправнпм
суаоу свих љлавира и, пианина у згради Фаљулуеуа;
врщеое щуимпваоа љлавира у инсуиууцијама где ће се пдржауи љпнцеруни насууп љпје
прганизује Фаљулуеу, љада је уп пбавеза Фаљулуеуа;
ппслпве у прпцесу јавне набавље алауа и другпг мауеријала ппуребних за рад.

Факултетска библиптека је јединица у сасуаву Фаљулуеуа и намеоена је ппуребама
насуавниља, сарадниља и сууденауа.
Библипуешљим фпндпм мпгу да се љприсуе и друга лица ппд услпвима љпји се пдређују
ппщуим аљупм Фаљулуеуа.
Лица љпја нису шланпви заједнице Фаљулуеуа не мпгу да љприсуе библипуешљи фпнд ван
прпсуприја Фаљулуеуа.
Библипуељпм управља Веће Фаљулуеуа прељп свпје Кпмисије за библипуељу.
Радпм Библипуеље, пп ппщуим смерницама Кпмисије за библипуељу руљпвпди щеф
Библипуеље.
Щеф Библипуеље је пп фунљцији шлан Кпмисије за библипуељу.
Прганизација и рад Библипуеље ууврђује се ппщуим аљупм љпји дпнпси Веће Фаљулуеуа.
Факултетски центри су :
-

Ценуар за издавашљу делаунпсу;
Ценуар за међунарпдну сарадоу;
Ценуар за перманенунп пбразпваое;
Ценуар за прпмпцију Фаљулуеуа и пднпсе с јавнпщћу.
Радпм фаљулуеусљпг ценура руљпвпди руљпвпдилац из реда заппслених насуавниља љпга
именује и разрещава Веће на предлпг дељана Фаљулуеуа.
Ценури се пснивају на пснпву предлпга Већа Фаљулуеуа.
Пдлуљу п пснпваоу ценура дпнпси Савеу Фаљулуеуа.
Ценуар нема свпјсувп правнпг лица, а у правнпм прпмеуу са урећим лицима ппслује у
име и за рашун Фаљулуеуа.

Центар за издавачку делатнпст предсуавља ппдрщљу и унапређеое насуавнпм,
умеунишљпм и наушнпм прпцесу на Фаљулуеуу.
Ценуар спрпвпди пдлуље Кпмисије за издавашљу делаунпсу Фаљулуеуа.
У аљуивнпсу Ценура спада:
- прибављаое ИСБН брпјева и ЦИП записа за издаоа Фаљулуеуа из Нарпдне библипуеље
Србије;
- дпсуављаое пбавезних примераља свих издаоа Фаљулуеуа Нарпднпј библипуеци Србије
и Универзиуеусљпј библипуеци;
- пбрада и слаое наслпвних сурана најнпвијих издаоа за ажурираое сајуа Фаљулуеуа
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-

приљупљаое и спруираое грађе за билуен Фаљулуеуа;
прганизација уехнишљих ппслпва у ппсуупљу издаваоа;
други прауећи ппслпви везани за издаваое насуавне лиуераууре, мпнпграфсљих и
серијсљих публиљација, уемаусљих збпрниља и збпрниља са наушних и сурушних сљуппва,
музиљалија, аудип и видеп издаоа (сампсуалних или прауећих), брпщура и псуалих
публиљација Фаљулуеуа.
Ценуар најмаое једнпм гпдищое ппднпси извещуај п раду Већу Фаљулуеуа.

У пљвиру Центра за међунарпдну сарадоу псуварује се љппрдинација прпјељауа и
аљуивнпсуи љпјима се реализује сарадоа са инпсураним аљадемсљим инсуиууцијама.
У аљуивнпсу Ценура спада:
- припрема за сљлапаое сппразума п сарадои са сураним инсуиууцијама;
- припрема дпљуменуације и реализација пдпбрених међунарпдних прпјељауа;
- прганизација међунарпдних семинара;
- прганизација леуоих щљпла;
- прганизација размене љаљп сууденауа уаљп и заппслених;
- прганизација суипендираних бправаља у инпсурансуву љаљп сууденауа уаљп и
заппслених;
- прганизација предаваоа и мајсупрсљих радипница гпсуујућих прпфеспра.
Ценуар најмаое једнпм гпдищое ппднпси извещуај п раду Већу Фаљулуеуа.

Центар за перманентнп пбразпваое сампсуалнп или у сарадои са другим
виспљпщљплсљим усуанпв ама реализује прпграме перманенунпг пбразпваоа ван пљвира
суудијсљих прпграма за љпје Фаљулуеу има дпзвплу за рад.
У аљуивнпсуи Ценура спада:
- прпмпција перманенунпг пбразпваоа;
- адељваунп и правпвременп реагпваое на ппуребе за знаоима и вещуинама и у упм
правцу припрема план и прпграм перманенунпг пбразпваоа и благпвременп ппднпси
пријаве ради пдпбраваоа реализације прпграма;
- прганизпваое извпђеоа насуаве – семинара, љурсева, радипница, сурушних и наушних
савеупваоа и других пблиља усаврщаваоа за суицаое и инпвацију знаоа из ппјединих
пбласуи из умеунпсуи, науље и суруље;
- усппсуављаое сарадое са другим инсуиууцијама љада се прпграм псуварује у пљвиру уе
сарадое;
- предлагаое ангажпваоа сппљних сарадниља љада је уп неппхпднп за реализацију
ппјединих прпграма;
- суараое п издаваоу увереоа пплазницима љурсева или семинара на прпписанпм
пбрасцу;
- суараое п издаваоу прирушниља, прауеће лиуераууре и мауеријала за ппуребе
реализације љурсева, семинара, радипница и др.
Ценуар најмаое једнпм гпдищое ппднпси извещуај п раду Већу Фаљулуеуа.

-

У аљуивнпсуи Центра за прпмпцију Факултета и пднпсе с јавнпшћу спада:
пружаое инфпрмација за упис на Фаљулуеу;
љпнуинуиранп пбавещуаваое щире јавнпсуи п аљуивнпсуима заппслених и сууденауа
Фаљулуеуа у пљвиру пбављаоа редпвне делаунпсуи;
редпвна љпмуниљација са нпвинарима и предсуавницима умеунишљих усуанпва,
усуанпва у пбласуи љулууре и пбразпваоа и уп на свим нивпима;
пп ппуреби прганизпваое прес љпнференција;
спрпвпђеое инфпрмауивне љампаое пууем презенуације Фаљулуеуа, а ради уписа
љандидауа на Фаљулуеу;
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-

уређиваое сајуа Фаљулуеуа;
прганизпваое насуупа сууденауа, насуавниља и сарадниља Фаљулуеуа ван Фаљулуеуа;
прганизпваое аудип и видеп снимаоа аљуивнпсуи Фаљулуеуа;
спрпвпђеое инфпрмауивне љампаое пууем презенуације услпва рада Фаљулуеуа, а ради
рещаваоа прпсупрних прпблема Фаљулуеуа у циљу дпбијаоа нпве зграде или
прпщириваоа ппсупјећег прпсупра.
Ценуар најмаое једнпм гпдищое ппднпси извещуај п раду Већу Фаљулуеуа.

Тпнски студип је јединица у сасуаву Кауедре за љпмппзицију и намеоена је
првенсувенп ппуребама сууденауа, насуавниља и сарадниља на Пдсељу за љпмппзицију.
У Тпнсљпм суудију врщи се:
- пбуља за суваралашљи рад са елељурпнсљим инсуруменуима и радипфпнсљпм уехниљпм,
љап и пбуља за снимаое музиље и упнсљу режију;
- насуава специфишних пбласуи љпмппзиције и прљесурације;
- реализација елељурп-аљусишних и вищемедијсљих музишљих дела.
Тпнсљи суудип намеоен је и сууденуима, насуавницима и сарадницима Фаљулуеуа за
ппуребе снимаоа љпнцеруне делаунпсуи љап и за преснимаваое и архивираое грађе за
ппуребе Фаљулуеуа.
Радпм Тпнсљпг суудија, пп ппщуим смерницама Кауедре за љпмппзицију руљпвпди щеф
Тпнсљпг суудија љпга именује Веће Фаљулуеуа на предлпг Кауедре за љпмппзицију на перипд пд
2 гпдине. Прганизација и рад Тпнсљпг суудија ближе се пдређује ппщуим аљупм љпји на предлпг
Кауедре за љпмппзицију дпнпси Веће Фаљулуеуа.
На Фаљулуеуу је прганизпван Фпнп-архив љап јединица Кауедре за еунпмузиљплпгију.
У Фпнп-архиву ппхраоена је еунпмузиљплпщља грађа љпја се љприсуи у насуави и
исураживаоима на Пдсељу за еунпмузиљплпгију.
Фаљулуеу сисуемаусљи прауи и пцеоује прганизацију и упављаое Фаљулуеупм и
предузима мере за унапређеое рада Фаљулуеуа. Квалиуеу управљаоа пбезбеђује се: редпвним
пцеоиваоем љвалиуеуа рада пргана ппслпвпђеоа, сисуемаусљим праћеоем и љпнурплпм рада
заппслених, љап и предузимаоем ппдсуицајних и љпрељуивних мера.
На љрају сваље љалендарсље гпдине сашиоава се Извещуај п раду Фаљулуеуа љпји се
усваја на седницама Насуавнп-умеунишљп-наушнпг већа Фаљулуеуа и Савеуа Фаљулуеуа ппшеуљпм
наредне аљадемсље гпдине. Сасуавни деп упг Извещуаја п раду предсуавља изврещуај п раду
дељанауа, сурушних пргана и прганизаципних јединица Фаљулуеуа.
Квалиуеу управљаоа и ппслпвпђеоа љпнуинуиранп се прауи и вреднује и анпнимним
анљеуираоем насуавниља, сарадниља, ненасуавних радниља и сууденауа.
У пљвиру анпнимне Анљеуе насуавници и сарадници пппуоавају Упиуниљ бр. 4., уаљп
щуп дају пцене пд 1 дп 5, за следеће елеменуе вреднпваоа:
Рефпрма виспљпг пбразпваоа
1.Јасан ми је принцип пдређиваоа ЕСПБ бпдпва.
Наставни предмет и студијсљи прпграм
1.Предмеуи на суудијсљим прпграмима пднпснп мпдулима усљлађени су и ппвезани у лпгишну и
сврсисхпдну целину.
2.Захуеви на предмеуима љпје предајем пдгпварају брпју ЕСПБ бпдпва.
3.Садржај и захуеви предмеуа љпје предајем пдгпварају љпмпеуенцијама љпје се суишу на
суудијсљим прпграмима пднпснп мпдулима.
Уметничљи, научни и педагпшљи рад
1.У љпјпј мери аљуивнп прауиуе савремена збиваоа у умеунпсуи, педагпгији и науци љпјпм се
бавиуе, у земљи и инпсурансуву?
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2.У љпјпј мери је мпгуће увесуи најнпвија сазнаоа (умеунишља, наушна, педагпщља) у већ
ппсупјеће прпграме предмеуа љпји предајеуе?
3.Да ли смаурауе да мајсупрсље радипнице исуаљнууих умеуниља или прпфеспра са других
аљадемсљих инсуиууција, наушни љпнгреси и други сурушни сљуппви љпје прганизује Фаљулуеу
дппринпсе љвалиуеунпј насуави Ващег предмеуа?
Рад са студентима
1.Нивп знаоа и вещуина љпје су сууденуи суељли на преухпдним гпдинама суудија пдгпвара
ппуребама предмеуа љпје предајем.
2.Сууденуи су заинуереспвани за предмеуе љпје предајем.
Прпстпрнп техничљи услпви у љпјима се пдвија настава
1.Каљп пцеоујеуе прпсупрне услпве за рад?
2.Каљп пцеоујеуе мауеријалнп-уехнишљу ппремљенпсу ?
3.Библипуешљи фпнд пдгпвара ппуребама насуаве.
4.Мпја примаоа пдгпварају ппслпвима љпје пбављам.
Административнп-техничља ппдршља
1.Правпвременп и прецизнп пбавещуаваое п свим аљуивнпсуима на Фаљулуеуу.
2.Ефиљаснпсу рада Насуавнп-умеунишљп-наушнпг већа Фаљулуеуа.
3.Ефиљаснпсу рада Избпрнпг већа Фаљулуеуа.
4.Руљпвпђеое Фаљулуеупм.
5.Пдржаваое и набавља ппреме и средсуава за насуаву.
6.Хигијена на Фаљулуеуу
Извпд из Извещуаја п спрпвпђеоеу Анљеуе љпја је пбављена у леуоем семесуру
аљадемсље 2017/18. гпдине на Фаљулуеуу, а љпја се пднпси на Упиуниљ бр. 4.
Наставници:
РЕФПРМА ВИСПКПГ ПБРАЗПВАОА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Јасан ми је принцип пдређиваоа ЕСПБ бпдпва.
145
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ И СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ
Пиуаое
Брпј ушесниља
Предмеуи на суудијсљим прпграмима пднпснп мпдулима
145
усљлађени су и ппвезани у лпгишну и сврсисхпдну целину.
Захуеви на предмеуима љпје предајем пдгпварају брпју ЕСПБ
145
бпдпва.
Садржај и захуеви предмеуа љпје предајем пдгпварају
љпмпеуенцијама љпје се суишу на суудијсљим прпграмима пднпснп 145
мпдулима.
УМЕТНИШКИ, НАУШНИ И ПЕДАГПЩКИ РАД
Пиуаое
Брпј ушесниља
У љпјпј мери аљуивнп прауиуе савремена збиваоа у умеунпсуи,
145
педагпгији и науци љпјпм се бавиуе, у земљи и инпсурансуву?
У љпјпј мери је мпгуће увесуи најнпвија сазнаоа (умеунишља,
наушна, педагпщља) у већ ппсупјеће прпграме предмеуа љпји 145
предајеуе?
Да ли смаурауе да мајсупрсље радипнице исуаљнууих умеуниља
или прпфеспра са других аљадемсљих инсуиууција, наушни
145
љпнгреси и други сурушни сљуппви љпје прганизује Фаљулуеу
дппринпсе љвалиуеунпј насуави Ващег предмеуа?
РАД СА СТУДЕНТИМА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Нивп знаоа и вещуина љпје су сууденуи суељли на преухпдним
145
гпдинама суудија пдгпвара ппуребама предмеуа љпје предајем.
Сууденуи су заинуереспвани за предмеуе љпје предајем.
145

Без пцене
10

Прпсешна пцена
4,19

Без пцене

Прпсешна пцена

5

4,10

8

4,45

6

4,60

Без пцене

Прпсешна пцена

4

4,68

4

4,30

10

4,63

Без пцене

Прпсешна пцена

4

4,19

2

4,69
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ПРПСТПРНП ТЕХНИШКИ УСЛПВИ У КПЈИМА СЕ ПДВИЈА НАСТАВА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Каљп пцеоујеуе прпсупрне услпве за рад?
145
Каљп пцеоујеуе мауеријалнп-уехнишљу ппремљенпсу ?
145
Библипуешљи фпнд пдгпвара ппуребама насуаве.
145
Мпја примаоа пдгпварају ппслпвима љпје пбављам.
145
АДМИНИСТРАТИВНП-ТЕХНИШКА ППДРЩКА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Правпвременп и прецизнп пбавещуаваое п свим аљуивнпсуима
145
на Фаљулуеуу.
Ефиљаснпсу рада Насуавнп-умеунишљп-наушнпг већа Фаљулуеуа. 145
Ефиљаснпсу рада Избпрнпг већа Фаљулуеуа.
145
Руљпвпђеое Фаљулуеупм.
145
Пдржаваое и набавља ппреме и средсуава за насуаву.
145
Хигијена на Фаљулуеуу.
145

Без пцене
4
2
4
8

Прпсешна пцена
3,16
3,08
3,64
3,58

Без пцене

Прпсешна пцена

1

4,71

4
2
0
3
1

4,48
4,31
4,63
3,71
4,28

Без пцене
3

Прпсешна пцена
4,22

Без пцене

Прпсешна пцена

3

4,09

5

4,77

4

4,77

Без пцене

Прпсешна пцена

0

4,74

1

4,53

0

4,86

Без пцене

Прпсешна пцена

1

4,35

1

4,94

Без пцене
0
0
0
3

Прпсешна пцена
2,97
2,86
3,63
3,94

Без пцене

Прпсешна пцена

0

4,77

3

4,84

Сарадници:
РЕФПРМА ВИСПКПГ ПБРАЗПВАОА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Јасан ми је принцип пдређиваоа ЕСПБ бпдпва.
35
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ И СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ
Пиуаое
Брпј ушесниља
Предмеуи на суудијсљим прпграмима пднпснп мпдулима
35
усљлађени су и ппвезани у лпгишну и сврсисхпдну целину.
Захуеви на предмеуима љпје предајем пдгпварају брпју ЕСПБ
35
бпдпва.
Садржај и захуеви предмеуа љпје предајем пдгпварају
љпмпеуенцијама љпје се суишу на суудијсљим прпграмима пднпснп 35
мпдулима.
УМЕТНИШКИ, НАУШНИ И ПЕДАГПЩКИ РАД
Пиуаое
Брпј ушесниља
У љпјпј мери аљуивнп прауиуе савремена збиваоа у умеунпсуи,
35
педагпгији и науци љпјпм се бавиуе, у земљи и инпсурансуву?
У љпјпј мери је мпгуће увесуи најнпвија сазнаоа (умеунишља,
наушна, педагпщља) у већ ппсупјеће прпграме предмеуа љпји 35
предајеуе?
Да ли смаурауе да мајсупрсље радипнице исуаљнууих умеуниља
или прпфеспра са других аљадемсљих инсуиууција, наушни
35
љпнгреси и други сурушни сљуппви љпје прганизује Фаљулуеу
дппринпсе љвалиуеунпј насуави Ващег предмеуа?
РАД СА СТУДЕНТИМА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Нивп знаоа и вещуина љпје су сууденуи суељли на преухпдним
35
гпдинама суудија пдгпвара ппуребама предмеуа љпје предајем.
Сууденуи су заинуереспвани за предмеуе љпје предајем.
35
ПРПСТПРНП ТЕХНИШКИ УСЛПВИ У КПЈИМА СЕ ПДВИЈА НАСТАВА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Каљп пцеоујеуе прпсупрне услпве за рад?
35
Каљп пцеоујеуе мауеријалнп-уехнишљу ппремљенпсу ?
35
Библипуешљи фпнд пдгпвара ппуребама насуаве.
35
Мпја примаоа пдгпварају ппслпвима љпје пбављам.
35
АДМИНИСТРАТИВНП-ТЕХНИШКА ППДРЩКА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Правпвременп и прецизнп пбавещуаваое п свим аљуивнпсуима
35
на Фаљулуеуу.
Ефиљаснпсу рада Насуавнп-умеунишљп-наушнпг већа Фаљулуеуа. 35
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Пиуаое
Ефиљаснпсу рада Избпрнпг већа Фаљулуеуа.
Руљпвпђеое Фаљулуеупм.
Пдржаваое и набавља ппреме и средсуава за насуаву.
Хигијена на Фаљулуеуу.

Брпј ушесниља
35
35
35
35

Без пцене
2
1
3
0

Прпсешна пцена
4,73
4,88
3,69
4,43

У пљвиру анпнимне Анљеуе ненасуавни радници Фаљулуеуа пппуоавају Упиуниљ бр. 5,
уаљп щуп дају пцене пд 1 дп 5, за следеће елеменуе вреднпваоа:
Пцена љвалитета службе у љпјпј радим
1.Мпја служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
2.Сарадоа свих заппслених у служби је дпбра и пмпгућава љвалуиуеуан рад службе.
3.Услпви рада су дпбри.
4.Ппремљенпсу службе уехнишљим и инфпрмауишљим средсувима је дпбра.
Сампвреднпваое
1.Задпвпљан/задпвпљна сам резулуауима свпг рада.
2.Свпје раднп време љприсуим на ефиљасан нашин
3.Мпја знаоа су дпбрп исљприщћена на пвпм раднпм месуу.
4.За свпј рад дпбијам пдгпварајућу месешну плауу.
5.Задпвпљан/задпвпљна сам свпјим радним месупм.
6.На пвпм раднпм месуу сам преппуерећен/преппуерећена.
Каљп пцеоујете сарадоу са другим службама фаљултета?
1.Ппщуа служба.
2.Рашунпвпдсувп.
3.Сууденусља служба.
4.Ценуар за међунарпдну сарадоу.
5.Ценуар за издавашљу делаунпсуи.
6.Ценуар за прпмпцију Фаљулуеуа и пднпсе с јавнпщћу
7.Служба за пдржаваое љлавијауурних инсуруменауа.
8.Библипуеља.
9.Сељреуаријау.
10.Дељанау.
11.Ппмпћна служба
12.Сљрипуарница.
Управа Фаљултета
1.Управа ради ефиљаснп, плансљи и пдгпвпрнп.
2.Сарадоа са заппсленима је дпбра.
3.Управа је пувпрена за предлпге заппслених за ппбпљщаое љвалиуеуа рада
4.Прпписане радне прпцедуре су ефиљасне
5.Управа ппдржава прпфесипнални развпј и пбразпваое ненасуавнпг пспбља
6.Управа ради на суалнпм ппбпљщаоу услпва рада
Наставнп пспбље
1.Насуавници ппщуују прпписане админисурауивне прпцедуре
2.Пцениуе пднпс насуавниља према ненасуавнпм пспбљу
Извпд из Извещуаја п спрпвпђеоеу Анљеуе љпја је пбављена у леуоем семесуру
аљадемсље 2017/18. гпдине на Фаљулуеуу, а љпја се пднпси на Упиуниљ бр. 5.
ПЦЕНА КВАЛИТЕТА СЛУЖБЕ У КПЈПЈ РАДИМ
Питаое
Мпја служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
Сарадоа свих заппслених у служби је дпбра и пмпгућава
љвалуиуеуан рад службе
Услпви рада су дпбри

Брпј учесника
47

Без пцене
2

Прпсечна пцена
4,62

47

2

4,42

47

1

3,54
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Питаое
Брпј учесника
Ппремљенпсу службе уехнишљим и инфпрмауишљим средсувима је
47
дпбра
САМПВРЕДНПВАОЕ
Питаое
Брпј учесника
Задпвпљан/задпвпљна сам резулуауима свпг рада.
47
Свпје раднп време љприсуим на ефиљасан нашин.
47
Мпја знаоа су дпбрп исљприщћена на пвпм раднпм месуу.
47
За свпј рад дпбијам пдгпварајућу месешну плауу.
47
Задпвпљан/задпвпљна сам свпјим радним месупм.
47
На пвпм раднпм месуу сам преппуерећен/преппуерећена
47
КАКП ПЦЕОУЈЕТЕ САРАДОУ СА ДРУГИМ СЛУЖБАМА ФАКУЛТЕТА?
Питаое
Брпј учесника
Ппщуа служба.
47
Рашунпвпдсувп.
47
Сууденусља служба.
47
Ценуар за међунарпдну сарадоу.
47
Ценуар за издавашљу делаунпсуи.
47
Ценуар за прпмпцију Фаљулуеуа и пднпсе с јавнпщћу.
47
Служба за пдржаваое љлавијауурних инсуруменауа.
47
Библипуеља.
47
Сељреуаријау.
47
Дељанау.
47
Ппмпћна служба.
47
Сљрипуарница.
47
УПРАВА ФАКУЛТЕТА
Питаое
Брпј учесника
Управа ради ефиљаснп, плансљи и пдгпвпрнп.
47
Сарадоа са заппсленима је дпбра.
47
Управа је пувпрена за предлпге заппслених за ппбпљщаое
47
љвалиуеуа рада.
Прпписане радне прпцедуре су ефиљасне.
47
Управа ппдржава прпфесипнални развпј и пбразпваое
47
ненасуавнпг пспбља.
Управа ради на суалнпм ппбпљщаоу услпва рада.
47
НАСТАВНП ПСПБЉЕ
Питаое
Брпј учесника
Сарадоа са насуавницима је дпбра.
47
Насуавници ппщуују прпписане админисурауивне прпцедуре.
47
Пцениуе пднпс насуавниља према ненасуавнпм пспбљу.
47

Без пцене

Прпсечна пцена

1

3,63

Без пцене
2
2
1
2
2
2

Прпсечна пцена
4,62
4,69
4,30
3,67
4,22
3,76

Без пцене
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Прпсечна пцена
4,74
4,28
4,11
4,46
4,20
4,37
4,52
4,26
3,96
4,20
4,81
4,28

Без пцене
1
1

Прпсечна пцена
3,89
3,80

1

3,59

1

3,59

1

3,52

0

3,64

Без пцене
1
2
4

Прпсечна пцена
4,09
3,76
3,70

Услпви и ппступак засниваоа раднпг пднпса и напредпваоа ненаставних радника на
Фаљулуеуу ууврђују се у сљладу са Суаууупм Фаљулуеуа, Заљпнпм п раду, Правилниљпм п
рганизацији и сисуемауизацији ппслпва на Фаљулуеуу, ради пријема у радни пднпс
најљвалиуеунијих сурушних љадрпва.
Правилниљпм п прганизацији и сисуемауизацији ппслпва на Фаљулуеуу музишље
умеунпсуи ууврђује се прганизација Фаљулуеуа, прганизаципне јединице и оихпв делпљруг,
руљпвпђеое прганизаципним јединицама, сисуемауизују се радна месуа према врсуи и
слпженпсуи ппслпва, врсуи и суепену сурушне спреме и другим ппсебним услпвима за рад на
уим ппслпвима, ууврђује се ппис ппслпва љпји се пбављају на радним месуима, брпј
изврщилаца, љап и друга пиуаоа пд знашаја за прганизацију и рад Фаљулуеуа.
Јавнпсу ппсуупља заппщљаваоа ненасуавних радниља на Фаљулуеуу пбезбеђена је
пбјављиваоем пгласа у лисуу „Ппслпви“ за пријем у радни пднпс, уз навпђеое назива раднпг
месуа и свих неппхпдних услпва љпје љандидау уреба да испуни. Пглас је ппсуавља и на сају
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Фаљулуеуа. За спрпвпђеое прцеса избпра љандидауа пријављених на пглас дељан Фаљулуеуа
фпрмира Сурушну љпмисију. Сурушна љпмисија прегледа сав дпсуављени љпнљурсни мауеријал и
пбавља разгпвпр са љандидауима љпји испуоавају услпве из пгласа. На пснпву увида у
дпсауваљени мауеријал и наљпн разгпвпра Сурушна љпмисија предлаже дељану Фаљулуеуа
љандидауа за пријем у радни пднпс. Дељан Фаљулуеуа са љандидаупм заљљушује Угпвпр п раду.
Заппслени се зауим увпди у ппсап. Сваљи заппслени на Фаљулуеу има свпј перспнални дпсије у
љпји се улажу сва дпљуменуа љпја се уишу раднп-правнпг суаууса заппсленпг, љвалифиљација,
љпмпеуенција, сурушнпг усаврщаваоа, напредпваоа, евенууалних дисциплинсљих мера...
Насуавници, сарадници и сууденуи Фаљулуеуа у пљвиру анпнимне анљеуе пппуоавају
Упиуниљ бр. 3, где се вреднује рад Сурушних служби (Сељреуаријауа, Ппщуе службе, Сууденусље
службе, Рашунпвпдсува, Ппмпћне службе, Библипуеље, Фпнпархива, Тпнсљпг суудија, пднпснп
свих ценуара на Фаљулуеуу), уаљп щуп се дају пцене пд 1 дп 5, за следеће елеменуе вреднпваоа:
1. Служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана
2. Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних инфпрмација
Извпд из Извещуаја п спрпвпђеоеу Анљеуе љпја је пбављена у леуоем семесуру
аљадемсље 2017/18. гпдине на Фаљулуеуу, а љпја се пднпси на преглед вреднпваоа рада
Сурушних служби Фаљулуеуа.
СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
Пиуаое
Служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
инфпрмација.
ППЩТА СЛУЖБА
Пиуаое
Служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
инфпрмација.
ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРПДНУ САРАДОУ
Пиуаое
Ценуар је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
инфпрмација.

Брпј ушесниља
145

Без пцене
2

Прпсешна пцена
4,53

145

1

4,60

Брпј ушесниља
145

Без пцене
0

Прпсешна пцена
4,97

145

0

4,99

Брпј ушесниља
145

Без пцене
13

Прпсешна пцена
4,64

145

13

4,72

Без пцене
29

Прпсешна пцена
4,40

29

4,47

Без пцене
7

Прпсешна пцена
4,57

7

4,62

Без пцене
42

Прпсешна пцена
4,41

44

4,52

Без пцене
26

Прпсешна пцена
4,01

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАШКУ ДЕЛАТНПСТ
Пиуаое
Брпј ушесниља
Ценуар је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
145
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
145
инфпрмација.
ЦЕНТАР ЗА ПРПМПЦИЈУ ФАКУЛТЕТА И ПДНПСЕ С ЈАВНПЩЋУ
Пиуаое
Брпј ушесниља
Ценуар је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
145
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
145
инфпрмација.
ЦЕНТАР ЗА ПЕРМАНЕНТНП ПБРАЗПВАОЕ
Пиуаое
Брпј ушесниља
Ценуар је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
145
Руљпвпдилац је спреман на сарадоу и даваое јасних и прецизних
145
инфпрмација.
СЛУЖБА ЗА ПДРЖАВАОЕ КЛАВИЈАТУРНИХ ИНСТРУМЕНАТА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
145
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Пиуаое
Брпј ушесниља
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
145
инфпрмација.
ТПНСКИ СТУДИП
Пиуаое
Брпј ушесниља
Тпнсљи суудип је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
145
Руљпвпдилац је спреман на сарадоу и даваое јасних и прецизних
145
инфпрмација.
ФПНПАРХИВ
Пиуаое
Брпј ушесниља
Фпнпархив је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
145
Руљпвпдилац је спреман на сарадоу и даваое јасних и прецизних
145
инфпрмација.
РАШУНПВПДСТВП
Пиуаое
Брпј ушесниља
Рашунпвпдсувп је дпбрп и ефиљаснп прганизпванп.
145
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
145
инфпрмација.
СКРИПТАРНИЦА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Сљрипуарница је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
145
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
145
инфпрмација.
БИБЛИПТЕКА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Библипуеља је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
145
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
145
инфпрмација.
Ппремљенпсу Библипуеље пдгпвара мпјим ппуребама.
145
ППМПЋНА СЛУЖБА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
145
СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
35
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
ППЩТА СЛУЖБА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
35
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРПДНУ САРАДОУ
Пиуаое
Брпј ушесниља
Ценуар је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
35
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАШКУ ДЕЛАТНПСТ
Пиуаое
Брпј ушесниља
Ценуар је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
35
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
ЦЕНТАР ЗА ПРПМПЦИЈУ ФАКУЛТЕТА И ПДНПСЕ С ЈАВНПЩЋУ
Пиуаое
Брпј ушесниља
Ценуар је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
35

Без пцене

Прпсешна пцена

26

4,18

Без пцене
33

Прпсешна пцена
4,58

34

4,63

Без пцене
30

Прпсешна пцена
4,42

32

4,42

Без пцене
3

Прпсешна пцена
4,80

1

4,85

Без пцене
9

Прпсешна пцена
4,62

10

4,67

Без пцене
1

Прпсешна пцена
4,57

3

4,56

4

3,95

Без пцене
3

Прпсешна пцена
4,51

Без пцене
0

Прпсешна пцена
4,63

0

4,74

Без пцене
0

Прпсешна пцена
5,00

0

5,00

Без пцене
3

Прпсешна пцена
4,88

3

4,88

Без пцене
4

Прпсешна пцена
4,87

4

4,90

Без пцене
2

Прпсешна пцена
4,76
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Пиуаое
Брпј ушесниља
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
ЦЕНТАР ЗА ПЕРМАНЕНТНП ПБРАЗПВАОЕ
Пиуаое
Брпј ушесниља
Ценуар је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
35
Руљпвпдилац је спреман на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
СЛУЖБА ЗА ПДРЖАВАОЕ КЛАВИЈАТУРНИХ ИНСТРУМЕНАТА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
35
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
ТПНСКИ СТУДИП
Пиуаое
Брпј ушесниља
Тпнсљи суудип је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
35
Руљпвпдилац је спреман на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
ФПНПАРХИВ
Пиуаое
Брпј ушесниља
Фпнпархив је дпбрп и ефиљаснп прганизпван.
35
Руљпвпдилац је спреман на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
РАШУНПВПДСТВП
Пиуаое
Брпј ушесниља
Рашунпвпдсувп је дпбрп и ефиљаснп прганизпванп.
35
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
СКРИПТАРНИЦА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Сљрипуарница је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
35
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
БИБЛИПТЕКА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Библипуеља је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
35
Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних
35
инфпрмација.
Ппремљенпсу Библипуеље пдгпвара мпјим ппуребама.
35
ППМПЋНА СЛУЖБА
Пиуаое
Брпј ушесниља
Служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана.
35

Без пцене

Прпсешна пцена

3

4,78

Без пцене
11

Прпсешна пцена
4,92

11

4,92

Без пцене
1

Прпсешна пцена
3,71

3

4,19

Без пцене
5

Прпсешна пцена
4,87

5

4,90

Без пцене
7

Прпсешна пцена
4,75

7

4,79

Без пцене
0

Прпсешна пцена
4,91

0

4,97

Без пцене
1

Прпсешна пцена
4,68

1

4,76

Без пцене
0

Прпсешна пцена
4,71

0

4,74

1

3,65

Без пцене
2

Прпсешна пцена
4,82

У сљладу са Суандардпм 7 Правилниља п суандардима и ппсуупљу за аљредиуацију
виспљпщљплсљих усуанпва, Фаљулуеу пбезбеђује адељвауан брпј и љвалиуеу ненасуавних
радниља, љпје свпјим сурушним и прпфесипналним радпм пбезбеђују успещну реализацију
суудијсљих прпграма и циљеве Фаљулуеуа.
Фаљулуеу пбезбеђује насуавницима, сарадницима и ненасуавним радницима Фаљулуеуа
перманенунп пбразпваое и усаврщаваое на прпфесипналнпм плану. Усаврщаваое се
псуварује љрпз ушеће заппслених на масуер љласпвима, умеунишљим, наушним и сурушним
сљуппвима, семинарима у земљи и инпсурансуву. Ненасуавни радници ушесувују на
специјализпваним ељсуерним семинарима из пдгпварајућих пбласуи рада (COBIS, библипуешља
165

пбуља, семинари из пбласуи бучеусљпг ппслпваоа, рашунпвпдсувених ппслпва, јавних набављи,
елељурпнсљпг пријављиваоа запсплених...)
У сљладу са Заљпнпм п защуиуи пд ппжара и Заљпнпм п безбеднпсуи и здрављу на раду
перипдишнп сви заппслени на Фаљулуеуу прплазе пбуљу и прпверу знаоа, пппуоаваоем
пдгпварајућих уесупва, из пбласуи защуиуе пд ппжара и безбеднпсуи и защуиуе на раду.
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 10. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Пбласуи делпваоа пргана управљаоа и сурушних
служби су јаснп дефинисане+++
2. Прганизаципна суруљуура је јаснп и лпгишнп
ппсуављена+++
3. Квалиуеу управљаоа Фаљулуеупм редпвнп се
пцеоује+++
O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Спрпвпђеоем Анљеуе љпја се врщи сваље гпдине на
Фаљулуеуу пцеоује се љвалиуеу управљаоа радпм
Фаљулуеуа+++

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. Услед пгранишеоа финасијсљих средсуава смаоена је
мпгућнпсу љпнсуанунпг усаврщаваоа ненасуавних
радниља на Фаљулуеуу++

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
Недпсуауаљ слуха Псниваша п ппуреби именпваоа
свпјих предсуавниља у сасуав Савеуа Фаљулуеуа++
Недпсуауаљ финансијсљих средсуава +++
Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи

Ппказатељи и прилпзи за стандард 10:
Табела 10.1. Брпј ненасуавних радниља суалнп заппслених у виспљпщљплсљпј усуанпви у
пљвиру пдгпварајућих прганизаципних јединица
Р.
б.
1.

Назив прганизаципне
јединице
Сељреуаријау Фаљулуеуа
Ппщуа служба Фаљулуеуа

2.
3.
4.
5.
6.

Ппщуа служба Фаљулуеуа
Ппщуа служба Фаљулуеуа
Ппщуа служба Фаљулуеуа
Ппщуа служба Фаљулуеуа

7.

Ценуар за међунарпдну
сарадоу Фаљулуеуа

8.

Ценуар за међунарпдну
сарадоу Фаљулуеуа

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ценуар за међунарпдну
сарадоу Фаљулуеуа
Ценуар за међунарпдну
сарадоу Фаљулуеуа
Ценуар за издавашљу
делаунпсу
Рашунпвпдсувп Фаљулуеуа
Рашунпвпдсувп Фаљулуеуа
Рашунпвпдсувп Фаљулуеуа
Рашунпвпдсувп Сљрипуарница

Раднп месуп
сељреуар Фаљулуеуа
сампсуални-сурушнп-уехнишљи
сарадниљ за правне ппслпве –
руљпвпдилац
сампсуални-сурушнп-уехнишљи
сарадниљ за људсље ресурсе
сурушнп-уехнишљи сарадниљ за
љадрпвсље ппслпве
вищи-сурушнп-уехнишљи сарадниљ
Oпщуе службе
сампсуални-сурушнп-уехнишљи
сарадниљ за јавне набавље
сампсуални-сурушнп-уехнишљи
сарадниљ за међунарпдну
сарадоу
сампсуални-сурушнп-уехнишљи
сарадниљ за међунарпдну
сарадоу
щеф љабинеуа Дељана
сампсуални-сурушнп-уехнишљи
сарадниљ за међунарпдну
сарадоу
сампсуални-сурушнп-уехнишљи
сарадниљ за пднпсе с јавнпщћу
руљпвпдилац финансијсљпрашунпвпдсувених ппслпва
сампсуални финансијсљпрашунпвпдсувени сарадниљ
финансијсљп-рашунпвпдсувени
аналиуишар
вищи-сурушнп-уехнишљи сарадниљ
прпдаје

Име, средое слпвп,
презиме

Квалифиљација

ВУЈИШИЋ М. ЗАГПРКА

ВСС

УГАРКПВИЋ Д. АЛЕКСАНДРА

ВСС

РАИЦКИ С. ИВАН

ВСС

ПАВЛПВИЋ С. ЈПВАНКА

ССС

ШАЛИЋ В. НАТАЩА

ВЩС

ЩИКПСКА Р. ВАСКA

ВСС

СУБПТИЋ М. МИЛИЦА

ВСС

МИЈАНПВИЋ М. ИВАНА

ВСС

ППППВИЋ М. СЕЛЕНА

ВСС

ЈЕЛЕНКПВИЋ – ВИДПВИЋ Д.
ДУЩАНКА

ВСС

ЕРИЋ В. МИЛИЦА

ВСС

АРСЕНИЈЕВИЋ Н. ДРАГИЦА

ВСС

ПАНТПВИЋ В. МИЛИНА

ВЩС

ЩЋЕППВИЋ Н. МАРИЈАНА

ВСС

АНДРЕЈИЋ С. БИЉАНА

ССС
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16.

Рашунпвпдсувп Сљрипуарница
Сууденусља служба Фаљулуеуа

17.
Сууденусља служба Фаљулуеуа
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Сууденусља служба Фаљулуеуа
Сууденусља служба Фаљулуеуа
Библипуеља Фаљулуеуа
Библипуеља Фаљулуеуа

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

сурушнп-уехнишљи сарадниљ за
суудије и сууденусља пиуаоа –
руљпвпдилац
сампсуални-сурушнп-уехнишљи
сарадниљ за суудије и сууденусља
пиуаоа
сурушнп-уехнишљи сарадниљ за
суудије и сууденусља пиуаоа
сурушнп-уехнишљи сарадниљ за
суудије и сууденусља пиуаоа
диплпмирани библипуељарруљпвпдилац библипуеље
љоижнишар

Библипуеља Фаљулуеуа

диплпмирани библипуељар

Библипуеља Фаљулуеуа

диплпмирани библипуељар

Библипуеља Фаљулуеуа

диплпмирани библипуељар

АЗПКИ

вищи-сурушнп-уехнишљи сарадниљ
за щуимпваое љлавира руљпвпдилац
вищи-сурушнп-уехнишљи сарадниљ
за щуимпваое љлавира

26.
27.

прпдавац

АЗПКИ
Ппмпћна служба Фаљулуеуа
Тпнсљи суудип Фаљулуеуа
Ппмпћна служба Фаљулуеуа

ВСС

ЧМЕРКПВИЋ Б.
АЛЕКСАНДРА

ССС

ХПФМАН М. АНА

ССС

МИЛИНКПВИЋ Н.
РАДМИЛА
ЛАЛИЋ -МИХАИЛПВИЋ М.
ДРАГИЦА

ВСС
ССС

СТПЈКАНПВИЋ С. ЗВЕЗДАНА

ВСС

КПЗАРСКИ Ђ. БРАНКП

ВЩС

ЋУРШИЋ Д. ЂПРЂЕ

ВЩС

пперауер у љпнуаљу ценуру

МИНИЋ М. ДРАГАНА

Трећи суепен

вищи-сурушнп-уехнишљи сарадниљ
за ппслпве у Тпнсљпм суудију

ДРАГАН Д. СИМПНПВИЋ

ВЩС

ппруир

ЛУКИЋ А. ЈЕЛИЦА

ВСС

ВРАОКПВИЋ Д. ЖЕЉКП

ССС

ЈПВАНПВИЋ В. ДРАГАН

ССС

УРПЩЕВИЋ И. ИЛМИЈА

ПЩ

ЈПВАНПВИЋ И. РАЈНА

ПЩ

КПВАШЕВИЋ З. ЉИЉАНА

ПЩ

МИТРПВИЋ В. МАРИНА

ССС

СТАЈШИЋ М. МИРЈАНА

ССС

НЕЩКПВИЋ М. АНА

ССС

Ппмпћна служба Фаљулуеуа

љурир/шисуашица/ппмпћни
радниљ
љурир/шисуашица/ппмпћни
радниљ
љурир/шисуашица/ппмпћни
радниљ
љурир/шисуашица/ппмпћни
радниљ
љурир/шисуашица/ппмпћни
радниљ
љурир/шисуашица/ппмпћни
радниљ

Ппмпћна служба Фаљулуеуа

РАДПВАНПВИЋ -ПАЈПВИЋ
Н. МИРЈАНА

ВСС

дпмар/мајсупр пдржаваоа

Ппмпћна служба Фаљулуеуа

ССС

РАДЕТА З. ИГПР

Ппмпћна служба Фаљулуеуа

Ппмпћна служба Фаљулуеуа

НЕНАДИЋ Р. СТПЈАНКА

ВСС

дпмар/мајсупр пдржаваоа

Ппмпћна служба Фаљулуеуа

ССС

ПТАЩЕВИЋ П. ПЛГА

Ппмпћна служба Фаљулуеуа

Ппмпћна служба Фаљулуеуа

ДЕНШИЋ А. АНЂЕЛКА
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Прилпг 10.1. Щемаусља прганизаципна суруљуура Фаљулуеуа музишље умеунпсуи
ПРГАН УПРАВЉАОА
САВЕТ ФАКУЛТЕТА
ПРГАН ППСЛПВПЂЕОА
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
ПРПДЕКАН
ЗА УМЕТНИШКИ РАД

ПРПДЕКАН
ЗА НАСТАВУ

КППРДИНАТПР ЗА НАУКУ
РУКПВПДИЛАЦ ЦЕНТРА ЗА
МЕЂУНАРПДНУ САРАДОУ

РУКПВПДИЛАЦ ЦЕНТРА ЗА
ИЗДАВАШКУ ДЕЛАТНПСТ

РУКПВПДИЛАЦ ЦЕНТРА ЗА
ПЕРМАНЕНТНП ПБРАЗПВАОЕ

СТРУШНИ ПРГАНИ ФАКУЛТЕТА
ИЗБПРНП
ВЕЋЕ
ФАКУЛТЕТА

НАСТАВНПУМЕТНИШКПНАУШНП ВЕЋЕ
ФАКУЛТЕТА

КАДРПВСКА
КПМИСИЈА

ВЕЋЕ ЩЕФПВА
ПДСЕКА

КАТЕДРЕ

ПДЕЉЕОЕ

СТУДЕНТ ПРПДЕКАН
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

ППЩТА
СЛУЖБА

РАШУНПВПДСТВП

ЦЕНТАР ЗА
МЕЂУНАРПДНУ
САРАДОУ

ЦЕНТАР ЗА
ИЗДАВАШКУ
ДЕЛАТНПСТ

СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА
СТУДЕНТСКА
ППМПЋНА СЛУЖБА
СЛУЖБА
ЦЕНТРИ ФАКУЛТЕТА
ЦЕНТАР ЗА ПРПМПЦИЈУ
ФАКУЛТЕТА И ПДНПСЕ С
ЈАВНПЩЋУ

АЗПКИ

ЦЕНТАР ЗА ПЕРМАНЕНТНП
ПБРАЗПВАОЕ

БИБЛИПТЕКА ФАКУЛТЕТА
ТПНСКИ СТУДИП
ФПНПАРХИВ
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СТАНДАРД 11: КВАЛИТЕТ ПРПСТПРА И ППРЕМЕ
а) Ппис суаоа, анализа и прпцена Суандарда 11.:
Фаљулуеу је пд 1937. гпдине дп 2005. гпдине, љада је усвпјен Заљпн п виспљпм
пбразпваоу („Службени гласниљ Републиље Србије“ бр. 76/05 пд 2. сепуембра 2005. гпдине) и
уведен сисуем рада пп Бплпосљпј љпнвенцији, пдщљплпвап десеуине хиљада умеуниља и
наушниља, љпји су суељли међунарпдну репууацију, у прпсупру љпји је предсуављап самп
привременп рещеое. Фаљулуеуу је при првпј аљредиуацији, применпм суандарда 11.
Правилниља п суандардима за сампвреднпваое и пцеоиваое љвалиуеуа виспљпщљплсљих
усуанпва, у суаруу недпсуајалп нељплиљп хиљада љвадрауних меуара, пднпснп гпупвп 80%
пбавезнпг прпсупра за пбављаое свпје делаунпсуи.
Будући да је усвајаоем Заљпна п виспљпм пбразпваоу („Службени гласниљ Републиље
Србије“ бр. 76/05 пд 2. сепуембра 2005. гпдине) предвиђенп да ппсупје ури нивпа суудија (ПАС,
МАС, ДАС), брпј сууденауа Фаљулуеуа је ппвећан за 1/3 у пднпсу на преухпдни сисуем
щљплпваоа. Услед пваљвпг уренда Фаљулуеу је бип примпран да ппред свпје мауишне зграде
љприсуи јпщ щесу лпљација ради редпвнпг извпђеоа свпјих аљуивнпсуи, љаљп би задпвпљип
суандард 11. Правилниља п суандардима за сампвреднпваое и пцеоиваое љвалиуеуа
виспљпщљплсљих усуанпва. Ппследица заљупа пвих щесу лпљација дппринела је увећаоу
месешних издауаља Фаљулуеуа, љпји су се љреуали пд 800.000,00 дп 1.000.000,00 динара
месешнп.
Дпласљпм нпвпг руљпвпдсува на Фаљулуеу пд 2015. гпдине, прпнађенп је рещеое да се
пвих щесу лпљација на љпјима је пдржавана насуава, замени самп једнпм лпљацијпм –
Ушиуељсљим фаљулуеупм Универзиуеуа у Бепграду. Ппуписиваоем једнпг угпвпра, умесуп
дпуадащоих щесу, уљупни месешни урпщљпви заљупа неппхпднпг прпсупра за пдржаваое
насуаве смаоени су за 45-50% на пљп 550.000 динара месешнп.
Каљп је на фаљулуеуу ппшев пд 2013. гпдине пувпрен и суудијсљи прпграм за Чез и
пппуларну музиљу љпјим је брпј сууденауа на Фаљулуеуу дпдаунп ппвећан за пљп 70 сууденауа у
ппљу умеунпсуи, щуп пп Суандарду 9. за аљредиуацију виспљпщљплсљих усуанпва предвиђа
дпдауних 350м2 прпсупра, да није прпнађенп привременп рещеое са Ушиуељсљим фаљулуеупм,
Фаљулуеу верпваунп не би имап финансијсљих средсуава да редпвнп пдржава насуаву.
Нажалпсу, надлежна Минисуарсува и Републиља Србија нису дп пвпг уренууља прпнащли
механизам љпјим би у већем прпценуу ппљрили пве урпщљпве.
Упрљпс недпвпљним бучеусљим средсувима за ппљриће свих мауеријалних урпщљпва, а
ппсебнп за набављу нпвих инсуруменауа и пбнављаое и пдржаваое суарих, Фаљулуеу је смпгап
снаге да набави нељплиљп нпвих инсуруменауа (два љпнцеруна љлавира за салу Фаљулуеуа).
Захваљујући DEMUSIS (ERASMUS+) прпјељуу (где је Универзиуеу умеунпсуи нпсилац, а Фаљулуеу
главни реализаупр прпјељуа) набављен је један љпнцеруни љлавир Yamaha C7 и ппремљена је
једна ушипница са десеу најсавременијих рашунара са аудип ппремпм, где ће се пдржавауи
нпви савремени суудијсљи прпграм, са садржајем - дигиуалне уехнплпгије у музици. Ппред упга
набављен је велиљи брпј суудијсље аудип ппреме, рашунара, мрежне ппреме, љанцеларијсље
ппреме и др.
Минисуарсувп прпсвеуе, науље и уехнплпщљпг развпја Републиље Србије пмпгућилп је
ренпвираое свих упалеуа на Фаљулуеуу, а Фаљулуеу је из сппсувених средсуава ренпвирап
заједнишље прпсуприје.
Фаљулуеу, у сљладу са свпјим мпгућнпсуима, љпнуинуиранп прауи и усљлађује свпје
прпсупрне љапациуеуе и ппрему са ппуребама насуавнпг прпцеса и брпјем сууденауа.
Фаљулуеу свим заппсленима и сууденуима пбезбеђује непмеуан присууп разлишиуим
врсуама инфпрмација у елељурпнсљпм пблиљу и инфпрмаципним уехнплпгијама, љаљп би се уе
инфпрмације љприсуиле у умеунишљппбразпвне и наушнппбразпвне сврхе. Уведен је ппуишљи
љабл шиме је ппвећана брзина инуерену везе. Све љауедре и службе на Фаљулуеуу ппремљене су
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инфпрмаципнпм уехнплпгијпм неппхпднпм за оихпв рад. Из прпјељуа дигиуализације
Минисуарсува љулууре и инфпрмисаоа, Фаљулуеу је дпбип средсува за набављу десеу рашунара
љпји су расппређени у шиуапници у библипуеци, љпја се љприсуи љап инфпрмауишља прпсуприја и
љпја је сваљпдневнп дпсуупна прпфесприма и сууденуима.
Фаљулуеу је пувпрен сваљпг раднпг дана љап и субпупм пд 6:00 – 24:00 (недељпм дп
17:00 псим у време испиуних рпљпва и пп ппуреби, љада ради дуже).
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 11. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Зграда Фаљулуеуа+++
2. Дпбра рашунарсља инфрасуруљуура+++
3. Засуупљенпсу свих уиппва инсуруменауа умеунишље
музиље и реализација пдгпварајућих суудијсљих
прпграма+++
O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Инуензивираое аљуивнпсуи Фаљулуеуа у циљу
рещаваое прпблема прпсупра и ппреме љпд свих
надлежних инсуиууција+++
2. Кпнуинуиранп љпнљурисаое за међунарпдне прпјељуе
ради ппбпљщаоа услпва рада и пбезбеђиваоа
бпљег љвалиуеуа насуаве+++

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. распплпживи прпсупр на граници испуоенпсуи
захуева за виспљпщљплсље усуанпве+++
2. непреппзнаваое ппуребе већег улагаоа у насуавни
прпцес Фаљулуеуа пд суране државних инсуиууција
+++
T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Недпсуауаљ финансијсљих средсуава шиме је
пнемпгућен јпщ љвалиуеунији и савременији
насуавни прпцес на Фаљулуеуу +++
2. Недпсуауаљ прпсупра+++
3. Дпурајалпсу инсуруменауа на Фаљулуеуу+++
Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи

в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа Суандарда 11.:
Фаљулуеу уренуунп впди инуезивне разгпвпре са Владпм Републиље Србије пљп урајнпг
рещаваоа прпблема прпсупра, щуп ппдразумева прпналажеое репрезенуауивнпг прпсупра
адељвауне ппврщине љпјим би биле пбухваћене не самп ушипнице, већ и велиља сала са
пргуљама, пперсља сала љап и љамерна сала, а у љпјима би се ппред редпвне реализације свих
пблиља нащег насуавнпг прпцеса, пдржавала и инуезивна умеунишља аљуивнпсу Фаљулуеуа, щуп
би дппринелп љулуурнпм развпју љаљп града Бепграда, уаљп и Републиље Србије у целини.
Шиоеница је да уренуунп на Фаљулуеуу ппсупји 52 инсуруменуа – љлавира - неппхпдних
за сваљпдневну насуаву на свим суудијсљим прпграмима, пд љпјих је самп щесу љлавира (шеуири
љупљена пд ТЕМПУС прпјељуа 2012, један из DEMUSIS прпјељуа и један из сппсувених средсуава
2019. гпдине) релауивнп нпвих, дпљ прпсешна суарпсу свих псуалих изнпси 93 гпдине.
Прељп 88% уљупнпг инсуруменуаријума на љпји се пслаоа целпљупни насуавни прпцес
давнп је прпщап свпј радни вељ. Квалиуеу пвих инсуруменауа је збпг упга далељп исппд нивпа на
љпме је мпгућ рад у једнпј виспљпщљплсљпј усуанпви у пбласуи музишље умеунпсуи.
Ппред недпвпљнпг прпсупра, пвп је један пд најважнијих прпблема, љпјег није мпгуће
рещиуи без пзбиљнпг улагаоа.
Предлпзи мера и аљуивнпсуи за унапређеое пвпг суандарда су:
1. пбезбеђиваое урајнпг рещеоа прпсупра
2. набавља нпвих инсуруменауа.
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Ппказатељи и прилпзи за Стандард 11.:
- Угпвпр заљљушен између Фаљулуеуа музишље умеунпсуи и Градсљпг сељреуаријауа за
финансије Управе за импвинсљп-правне ппслпве града Бепграда п ппвераваоу на
управљаое неппљреунпсуи ппслпвне зграде у ул. Марщала Тиуа бр. 50 (Краља Милана
50) и амфиуеаура испред зграде без наљнаде, бр. 01-495/90 пд 28.2.1990. гпдине Ugovor
o poveravanju na upravljanje nepokretnosti zgrade u Kralja Milana 50
- Угпвпр заљљушен између Фаљулуеуа музишље умеунпсуи и Ушиуељсљпг фаљулуеуа
Универзиуеуа у Бепграду, п заљупу прпсупра за пдржаваое насуаве у пљвиру
аљредиупваних суудијсљих прпграма Фаљулуеуа музишље умеунпсуи за 300 сууденауа
пснпвних суудија, бр 01-2531/15 пд 24.11.2015. гпдине Ugovor o zakupu - Uciteljski
fakultet
Уљупна ппврщина (сппсувени и изнајмљени прпсупр) са ппврщинпм пбјељауа (амфиуеаури,
ушипнице, лабпрауприје, прганизаципне јединице, службе)
Уљупна неуп ппврщина у усуанпви
Р.б.
прпсуприја
1.
2.

Слущапницеушипнице

брпј месуа

Ппврщина м2

На весуи адресу на љпјпј се
налази прпсуприја

15
25
10

24.84
30.28
21.53

Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50

25
40

26.52
53.48

Краља Милана 50
Краља Милана 50

30

19.95

Краља Милана 50

0
10
30

66
22.02
29.75

Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50

30

29.75

Краља Милана 50

30
40

53.09
59.04

Краља Милана 50
Краља Милана 50

44-насуава уеприја
45-насуава уеприја
02-насуава гиуаре
03-насуава харфе
05-насуава пргуље
06-насуава сплп
певаое
10- насуава удараљље
10б-насуава љлавир
10ц-насуава сплп
певаое

20
20
5
5
5
5

30.24
25
17.4
25.9
18.11
17.5

Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50

5
5
5

50.27
29.43
26

Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50

29-суудип
30-суудип
31-насуава љлавир
32-насуава љлавир
33-насуава
љпмппзиција
36-насуава љлавир
37-насуава гудаши
38-насуава гудаши
39-насуава гудаши
41-насуава гудаши
42-насуава дуваши
43-насуава
дуваши,гудаши
46-насуава дуваши

0
5
5
5
5

28.8
12.14
30.05
30.94
22.9

Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50

5
5
5
5
5
5
5

27.66
19.08
19.08
19.08
19.08
19.08
17.7

Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50

5

25.15

Краља Милана 50

пзнаља
04-насуава уеприја
07-насуава сплефеђп
08-насуава
еунпмизиљплпгија
09а-насуава уеприја
10а- насуава љамерна
музиља
10д-насуава
музиљплпгија
14-мала сала
16-насуава уеприја
18-суудип за
музиљплпгију
19-суудип за
еунпмузиљплпгију
34-насуава сплфеђп
40-насуава уеприја

3.

Ушипнице

171

5.
6.

Улаз
Радипнице

47-насуава дуваши
48-насуава диригпваое
49-насуава сплп
певаое
50-насуава љлавир
51-насуава љлавир
52-насуава љлавир
53-насуава љлавир
01а-сљрипуарница
09-фпупљппирница
11-ппщуа служба
12-сељреуар
13-рашунпвпдсувп
15-сууденусља служба
16а-међунарпдна
сарадоа
25-дељанау
26-дељанау
35-прпфеспрсља спба
ауријум
10щ-љлавирщуимери

7.

Библипуеље

20-24 библипуеља

25

124.89

8.
9.

Спремищуе
Сале

СПР
27-28-велиља сала
14-мала сала

0
200
0

10
118.98
66

10.

Суепенищни прпсупр

11.

Хпдниљ

12.
13.
14.
15.
16.

Двприщуе

СТ-1
СТ-3
СТ-В
ХПЛ-0
ХПЛ-1
ХПЛ-2
ХПЛ-3
ДВПР
1 упалеу
2 упалеу
3 упалеу
4 упалеу

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.05
8.05
89
90
99.72
92.75
109.12
243
15.19
6.35
16.03
21.29

4.
Службе

Тпалеу

5
5
5

25.15
25.15
25.15

Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50

5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0

25.15
25.15
25.15
25.15
16.93
15.95
28.02
21.72
21.96
35
15.78

Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50

0
0
0
0
0

26.28
23.07
24.69
21
27

Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50

Уљупна неуп ппврщина

Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50
Краља Милана 50

2.658.67

Прпсуприје љпје се љприсуе у насуави на пснпву Угпвпра п заљупу љпји је Фаљулуеу заљљушип
Уљупна неуп ппврщина у усуанпви
Р.б.
прпсуприја

1.
2.
3.

Свешана сала
Ушипнице на
Ушиуељсљпм
фаљулуеуу

Уљупан брпј месуа
Уљупна неуп ппврщина

пзнаља
Велиља сала
17 – групна насуава
21 – групна насуава
25 – групна насуава
Чез велиља ушипница
Чез мала ушипница

Брпј месуа

Ппврщина м2

На весуи адресу на
љпјпј се налази
прпсуприја

500
30
54
25
5
5
619
580.00

300.00
160.00

Краљице Науалије
43

60.00
60.00

Лисуа ппреме у власнищуву Фаљулуеуа љпја се љприсуи у насуавнпм прпцесу, умеунишљпм и
наушнписураживашљпм раду
1.
2.

Ппрема
Инсурумену маримба

уип
Bergerault marimba GMBH 5 octave

Намена
насуава

брпј
1

172

54.
55.

бубоеви
суалци за дпбпщ

marimba with bags A442 Hz
Meinl MCC11 SNT-M quinto classic
Meinl MCC11 34SNT-M Conga Classic
Meinl FWB190SNT-M bongo set
Meinl TMB bongo stand
Meinl MBB bongo bag
Meinl MCOB11 conga gig bag
Meinl MCOB11 ¾ conga gig bag
Black Swamp Percussion TD4 Tambourine
LP (latin percusion) A556 Aspire Timbales
Millenium RT6810 Roto-tom set
Dixon PSS 9804 EX concert snare stand
Meinl THBS bongo stand
Stagg PCT – 500 percussion table
Mapex „Saturn“: T.Tom: 10x7
Mapex „Saturn“: T.Tom: 12x8
Mapex „Saturn“: Floor T.Toms: 14x14
Mapex „Saturn“: Floor T.Toms: 16x16
Bas bubanj 18x14
Snare drum black widow 14x5
Snare drum retrosonic 14x6 ½
Суалаљ за дпбпщ: S500
Суалаљ за љпнурашинелу: H700
Суалаљ за шинелу: B500
Суплица за бубао: Т55ах2
STOLICA ZA BUBANJ: T755a X 2
NOSAC TOM TOMOVA: TH682
PEDALA ZA BAS BUBANJ: P710
CINELA ANATOLIAN BROWN SUGAR SERIJA:
RIDE 21
CINELA ANATOLIAN BROWN SUGAR SERIJA:
FLAT RIDE 21
CINELA ANATOLIAN BROWN SUGAR SERIJA:
CRACH 17
CINELA ANATOLIAN BROWN SUGAR SERIJA:
CRACH 18
KONTRACINELA 14
KOFER ZA STALKE: PMK-M 113
TORBA ZA CINELE: PMK-M 116
DB-T1816
DB-T1616
DB-T1209
DB-T1008
DB-T1406
PMK-M 113
AC909
AC910
STALAK ZA TOM TOMOVE: TS700
DRZAC TOM TOMOVA: 6745M
NAVLAKE ZA BUBNJEVE: EBG146500BP
1007 UNL SATURN Tom tom SWT 1208 UNL SATURN Tom tom SWF 1414 UNL SATURN Floor tom SWF 1616 UNL SATURN Floor tom SWB 1814 UNL SATURN Bass drum BPML 4500 LNTB BLACK WIDOW Snare
drum –
BPWB 4650 CNCN Black Panther Retrosonic
–
S 500 Snare Stand –

56.
57.
58.
59.
60.

суалци за љпнурашинеле
суалци за шинеле
суплице за бубоеве
држаш Тпм упма
педала за бас бубао

H 700 Hi Hat Stand –
B 500 Cymbal stand –
T 755A Drum Throne –
TH 682 Tom Holder –
P 750/710 A Bass pedal –

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

удараљље
удараљље
удараљље
суалаљ
упрба за удараљље
упрба за удараљље
упрба за удараљље
удараљље
удараљље
удараљље
суалаљ
суалаљ
суалаљ
бубоеви
бубоеви
бубоеви
бубоеви
бубоеви
бубоеви
бубоеви
суалаљ
суалаљ
суалаљ
суплица
суплица
суалаљ
педала

30.

шинеле

31.
32.

шинеле
шинеле

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

шинеле
шинеле
љпфер
упрба
навлаље за бубоеве
навлаље за бубоеве
навлаље за бубоеве
навлаље за бубоеве
навлаље за бубоеве
љпфер за суалље
држаш
држаш
суалаљ
суалаљ
навлаље
бубоеви
бубоеви
бубоеви
бубоеви
бубоеви

53.

бубоеви

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
2
1
1
1

насуава
1
насуава
1
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
4
2
1
1
1
1
1
1

насуава
насуава

1
2

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

2
4
2
1
1
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

упрба за суалље
упрба за шинеле
упрба за бубоеве
упрба за бубоеве
упрба за бубоеве
упрба за бубоеве
упрбе за бубоеве
упрба за суалље
ппдизаш за бас бубао
щуипаљља
суалаљ за упмпве
држаш на Тпм упму
маримба

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
4

насуава
насуава

1сеу
1

насуава

1

насуава

1

суалаљ
упрбе
упрбе
упрбе
даире

PMK M113 Hardware bag PMK M116 Mapex 5 layer cymbal bag –
EBF 181600 MP Mapex Drum Bag –љпм 2
EBF 161600MP Mapex drum bag DB T1209M Mapex drum bag - љпм 1
EBT 100800MP Mapex drum bag EBT 141000MP Mapex drum bag PMK M113 Hardware bag -љпм 1
AC 909 Bass Drum Lifter –
AC 910 Clamp 3 TS 700
T Mount
GMBH – Marimba Grand Basse Pro
Honduras HTGBM
сеу упрби за маримбу GMBH
МCC 1SNT-M Conga Marathon Quinto
Super Natural
MCC1134SNT-M Conga Marathon Super
Natural
FWB 190SNT-M Bongo 6,75/8 Super
Natural
TMB суалаљ за бпнгпсе
MBB Bongo gig bag professional
MCOB11 Conga Gig bag
MCOB1134 Conga Gig bag
Black swamp – TD 4 даире

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

2
2
1
1
1

маримба
суалаљ
суалаљ
суалаљ
маримба
шинеле
шинеле
шинеле
шинеле
аудип уређаји
мизишљи инсурумену-аљусуишни
музишљи инсурумену-аљусуишни
музишљи инсурумену -аљусуишни
музишљи инсурумену-аљусуишни
музишљи инсурумену-аљусуишни
музишљи инсурумену-аљусуишни
музишљи инсурумену-аљусуишни
музишљи инсурумену-аљусуишни
музишљи инсурумену-аљусуишни
музишљи инсурумену-елељурпнсљи
музишљи инсуруменуи - аљусуишни
музишљи инсуруменуи - аљусуишни
музишљи инсуруменуи - аљусуишни
музишљи инсуруменуи - аљусуишни
музишљи инсуруменуи - елељурпнсљи
музишљи инсуруменуи - елељурпнсљи
музишљи инсуруменуи елељурпнсљи
музишљи инсуруменуи елељурпнсљи
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни

Latin Percussion – A 256 Aspire Timbales
Roto tom set with stand DP 30
PSS 9804EX суалаљ за дпбпщ
THBS BK суалаљ за бпнгпсе
PCT 500 Percussion table
21 FRDE Anatolian Brown Sugar 17 CRH DIS Anatolian Brown Sugar
18 CRH EMS Anatolian Brown Sugar
TS 14 RH kontračinela 14 Anatolian
ТЕРЕНСКИ СНИМАШ ЗВУКА
ПИЈАНИНП
ХАРФА
УД-ТРИАНГЛ
ХАРФА
ХАРФА
УД-ДПБПЩ
УД-ТИМПАНИ
УД-ВИБРАФПН
ПИЈАНИНП
ПРГУЉЕ
КЛАВИР
КЛАВИР
ПИЈАНИНП
ПИЈАНИНП
КЛАВИР ДИГИТАЛНИ
СИНТИСАЈЗЕР
КЛАВИР ДИГИТАЛНИ
ПЗВУШЕОЕ
УД-МАРИМБАПХПН
УД-КПНЦЕРТТПМС
УД-КРАВЉЕ ЗВПНП
УД-БПНГПС
УД-ХПЛЗБПК

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

1
1сеу
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
5
1
5
2
4
26
1
4
2
1
5
1
1
8
3
1
1

музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни

УД-ЦЛАВЕС
УД-СИМФПНИЈСКИ ГПНГ
УД-КСИЛПФПН
ТУБА
КПНТРА ФАГПТ
ТРПМБПН

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

1
2
1
1
1
2

упрбе
маримба

75.
маримба
76.
маримба
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.
121.
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122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
музишљи инсуруменуи-елељурпнсљи
музишљи инсуруменуи-елељурпнсљи
музишљи инсуруменуи-елељурпнсљи
музишљи инсуруменуи-елељурпнсљи
музишљи инсуруменуи-елељурпнсљи
музишљи иснуруменуи-аљусуишни
музишљи уредјај-елељурпнсљи
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји-аљусуишни
музишљи уређаји-елељурпнсљи
музишљи уређаји-елељурпнсљи
музишљи уређаји

ЕНГЛЕСКИ РПГ
ПИКПЛП ФЛАУТА
КЛАРИНЕТ
БАС КЛАРИНЕТ
ФЛАУТА
ПИКПЛП ТРУБА
ПБПА
ТРУБА
КЛАВИР
КЛАВИР
КЛАВИР
КЛАВИР
КЛАВИР
КЛАВИР
КЛАВИР
ПИЈАНИНП
ПИЈАНИНП
ПИЈАНИНП
ШЕМБАЛП
ВИПЛА
ВИПЛИНА
ВИПЛПНШЕЛП
КПНТРАБАС
СЦХИКЕР
УД-ДАИРЕ
КЛАРНИНЕТ ФЕСТИВАЛ А
Ц ТРУБА
КЛАВИР ДИГИТАЛНИ
КЛАВИР ДИГИТАЛНИ
СИНТИСАЈЗЕР
СИНТИСАЈЗЕР
ПЗВУШЕОЕ
УД-ШИНЕЛЕ
СЕМПЛЕР
МАГНЕТПФПН
МАГНЕТПФПН
МАГНЕТПФПН
КАСЕТПФПН
КАСЕТПФПН
КАСЕТПФПН
КАСЕТПФПН
ГРАМПФПН
ГРАМПФПН
ГРАМПФПН
ЦД УРЕЂАЈ
ЦД УРЕЂАЈ
ЦД УРЕЂАЈ
ЦД УРЕЂАЈ
МИНИ ДИСК
МИНИ ДИСК
ТВ АПАРАТИ
ТВ АПАРАТИ
ППЈАШАЛП
ППЈАШАЛП
ВИПЛИНА
ППЈАШАЛП
КПМПАКТ ФЛЕЩ
МАГНЕТПФПН

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
науља
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
3
4
24
27
4
1
2
4
2
4
13
1
7
1
1
1
2
1
2
1
3
1
7
1
1
3
13
0
1
2
3
1
2
3
1
3
4
8
1
2
1
2
1
3
1
9
1
4

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји

МАГНЕТПФПН
КАСЕТПФПН
КАСЕТПФПН
КАСЕТПФПН
ГРАМПФПН
ГРАМПФПН
ГРАМПФПН

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

17
2
3
6
1
4
8

175

187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
музишљи уређаји
рашунари
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсла ппрема
суудијсљи уређај
суудијсљи уређај
суудијсљи уређај
суудијсљи уређај за снимаое
суудијсљи уређај-елељурпнсљи
суудијсљи уређаји
суудијсљи уређаји
видеп уређај
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
видеп уређаји
виеп уређај

237.
238.

Računar PC
Monitor LCD

239.

Eksterni hard disk

240.

Projektor fiksni

241.
242.
243.
244.

projektor prenosivi
platno sa stalkom
Platno VEGA elektricno i daljinski
Plafonski nosac za projektor

245.
246.

Desktop računar
Laptop računar

ВИДЕПРИКПРДЕР
ЦД УРЕЂАЈ
ЦД УРЕЂАЈ
ЦД УРЕЂАЈ
МИНИ ДИСК
ТВ АПАРАТИ
ППЈАШАЛП
НПТЕБППК
ПЦ КПНФИГУРАЦИЈА
ПЦ КПНФИГУРАЦИЈА
ПЦ КПНФИГУРАЦИЈА
ПЦ КПНФИГУРАЦИЈА
ПЦ КПНФИГУРАЦИЈА
СКЕНЕР
СКЕНЕР
НПТЕБППК
НПТЕБППК
НПТЕБППК
СКЕНЕР
КПМПРЕСПР ЗА ВПКАЛ
МИX ПУЛТ
МИX ПУЛТ
ЕXПАНДЕР
КЛАВИЈАТУРА
ПРПЈЕКТПР
МИX ПУЛТ
ВИДЕП БИМ
ВИДЕПРИКПРДЕР
ВИДЕПРИКПРДЕР
ВИДЕПРИКПРДЕР
ДИГИТАЛНА КАМЕРА
ДИГИТАЛНА КАМЕРА
ТВ АПАРАТИ
ТВ АПАРАТИ
ДВД
ДВД
ВИДЕП БИМ
ВИДЕП БИМ
ДИГИТАЛНИ ФПТПАПАРАТ
ВИДЕПРИКПРДЕР
ДИГИТАЛНА КАМЕРА
ДИГИТАЛНА КАМЕРА
ТВ АПАРАТИ
ТВ АПАРАТИ
ДВД
ДВД
ВИДЕП БИМ
ВИДЕП БИМ
ДИГИТАЛНИ ФПТПАПАРАТ
ДВД
DELL PC 390 MT i3-2120 4GB 500GB
Windows® 7 Professional 64-bit
DELL S2330MX Ultra-Slim LED anti glare
WESTERN DIGITAL
My Book Studio Edition II 2TB
Acer Projector X1210K 3D

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
нсауава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

4
1
9
16
1
2
5
1
1
3
6
7
11
2
3
1
1
6
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
2
6
1
5
1
2
3
1
1
1
1

насуава
1

EPSON EB-X02 BIM00185
VEGA S 180x180 Tripod
VEGA EL S 305x305
VEGA CM 25-930
DELL OptiPlex 390 MT Core i3-2120 2-Core
3.3GHz 2GB 500GB + tastatura + mis
DES01252
DELL Inspiron N5110 Core i5-2450M 2.5GHz

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

насуава

1
1
1
1

2
2
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247.

monitor

248.

Računar iMac

249.
250.
251.
252.
253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

Audio interfejs
Software
Software
Software
Delovi za monitore Studer

Mikrofoni 1

Mikrofoni 2

Mikrofoni 3

Mikrofoni 4

Mikrofoni 5

Studijske slušalice

260.
261.

Pojačalo za slušalice
stalak za zvucnike

262.

Stalak za mikrofone

263.
264.

265.

Aktivni monitor
Binski monitor

Pojačalo za gitaru

266.
267.

Pojačalo za gitaru
pojačalo za bas gitaru

268.
269.

klavir
klavinova

270.
271.
272.
273.

klavir
klavir
лапупп
лапупп

15.6in 4GB 500GB nVidia GT 525M crni
Switch NOT03934
19in Dell E1911 LCD 1440x900 5ms 1000-1
iMac 27 inča
3.1GHz Quad-Core Intel Core i5, AMD
Radeon HD 6970M graphics processor with
1GB of GDDR5 memory,1TB (7200 rpm)
hard drive, 4GB (two 2GB) of 1333MHz
DDR3 memory, sa tastaturom i mišem.
Apogee Ensemble multi-kanalni
24bit/192kHz firewire audio interfejs za
OSX.
ProTools 10
Logic Studio sa Logic Pro 9
Sibelius 7 - academic teacher multi-seat
licenca
Bas zvučnik – lo freq. driver Studer part
SHURE SM57 Dinamički mikrofon namenjen
snimanju instrumenata, frekv. opseg 40 –
15000 Hz, sa kablom XLR 10m
SHURE SM58 LC Dinamički mikrofon bez
prekidača namenjen snimanju vokala,
frekv. opseg 50 – 16000 Hz, sa kablom XLR
10m
AKG D112 Dinamički mikrofon namenjen
snimanju bas instrumenata, sa kablom XLR
10m
Dinamički mikrofon namenjen snimanju
udaraljki i bubnjeva, frekv. opseg min 50 –
16000 Hz, sa kablom XLR 10m
Audio-Technica AT4021 Kondenzatorski
studijski mikrofon sa malom membranom,
frekv. opseg 20-20000 Hz, sa kablom 10m
AKG K77 zatvorenog tipa, osetljivost 115
dB/V
frekv.opseg 20 - 20,000 Hz, 6.3mm jack,
podesiva traka, jastučidi od veštačke kože,
single sided cable
Behringer MINI AMP AMP800 4 kanala, 8
slušalica
Stalak za JBL EON zvučnike
K&M mikrofonski stalak sa pecaljkom,
livena baza, visina min. 170cm, dužina
pecaljke min. 800mm, crni
M-Audio Studiophile AV40 II Aktivni
dvosistemski monitor, bas 4in, magnetic
shielding, 2x20 W
Behringer EUROLIVE B210D Dvosistemski
aktivni binski monitor 10in.
Fender Hot Rod Deluxe III Black; Lampaško
pojačalo, 40W power section, 6L6 lampe,
svestrani 12AX7 preamp, 12-inčni Celestion
zvučnik, Fender spring reverb, effects loop
Fender Blues Junior III Black; "grab & go"
lampaško pojačalo, 15-watt, EL84 izlazne
lampe, 12AX7 preamp, spring reverb, FAT
boost, mogudnost povezivanja eksternog
kabineta
Markbass MINI CMD 121 P

Polukoncertni klavir Yamaha grand piano
C3 STM
klavinova Yamaha CLP-330
Polukoncertni klavir KAWAI RX 5 E/P Flügel
197cm (Polished black)
Polukoncertni klavir KAWAI RX 3 E/P Flügel
LIFEBOOK FUJITSY YLND1611537
ACER ASPIRE

насуава
насуава

2

1
насуава

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

1
1
1
1
2

2
насуава

2
насуава
2
насуава
3
насуава
4
насуава

8
насуава
насуава
насуава

2
2

11
насуава
2
насуава
2
насуава

1
насуава

насуава

1
1

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

2
4
1
1
1
1
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274.
275.

уелевизпр

LG LED LCD 32L

насуава

2

лапупп
миљрп линија

LIFEBOOK FUJITSY YLNC083751
SAMSUNG MM-D330

насуава
насуава

1
1

Табла

беле бпје 120х90 cm магнеуна

насуава

1

276.
277.
278.

316.
317.
318.
319.
320.
321.

PIONEER HM LOS
насуава
1
Кпмпјууерсља ппрема набављена у пљвиру Темпус прпјељуа: 517098-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR
GIGATRON FMU1610
насуава
3
Asus X55A-SX174DU
насуава
1
Dell OptiPlex 3010MT + Windows 7 Pro 64bit
насуава
1
Dell 23" S2340L LED
насуава
1
WD 2TB My Passport Ext
насуава
1
Canon Kopir iR2420
насуава
1
BENQ Projektor MX503
насуава
1
Epson projektor EB-X02
насуава
1
Vega Platno S 180x180 Tripod
насуава
1
VEGA EL S 305x305/Vega EL S 300 Elektricno
насуава
1
Vega nosač CM25-930 plafonski
насуава
1
DELL OptiPlex 3010 MT -Linux, i3-3220, 2GB
насуава
1
DDR3, 500GB SATA, DVD+/-RW (X033010106E
лапупп
Dell 3521 i5-3317/4/500/7670
насуава
1
мпниупр
DELL 19" E1913 LED monitor
насуава
1
2017. Нпуна уабла
Notna dvodelna tabla 90x120
насуава
1
пулу
меуални
насуава
44
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
Edwards bass trombone B-502-1-y sa koferom
насуава
1
рашунарсља ппрема
Щуампаш MFP HP M
насуава
1
426DW/1200X1200/256MB/40p
Щљплсљи намещуај
Шеувпрпљрилни прман за љоиге
насуава
10
Щљплсљи намещуај
Щљплсља љлупа SXAB 130X50
насуава
8
Щљплсљи намещуај
Щљплсља суплица меуална
насуава
141
Щљплсљи намещуај
Ппдијум за диригенуа - дрвени
насуава
1
Щљплсљи намещуај
Трпљрилни дрвени прман
насуава
1
рашунарсља ппрема
HDD External transcendent 5400 8MB
насуава
3
рашунарсља ппрема
Шиуаш барљпда COBISS HONEZWELL 1250G
библипуеља
1
Щљплсљи намещуај
Висећа пплица 45х35х35
насуава
1
2018. рашунарсља ппрема
Сервер dell power Edge T130 Xeon E3 1240
сууд. служ.
1
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
КЛАВИР ПЕТРПФ пианинп
насуава
1
Прфпв инсуруменуаријум 14-63 crk -02насуава
1
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
14920
Фуурпла за љпнурабас
Раљић ауеље – радипница 4/18
насуава
9
Лапупп Inspirion 15; 15,6" Intel core 13 насуава
1
рашунарсља ппрема
6002.GHz ODDcrveni ser br 95GQ422(1)
рашунарсља ппрема
Sony MDR stub
насуава
1
рашунарсља ппрема
Звушници Micro lab sol07c 2.0
насуава
1
Клима уређај
Wenting 12 klasa AA macushita
насуава
2
Пвлаживаш ваздуха
LB88 crna BEURER
насуава
2
рашунарсља ппрема
HDD External 2,5" verbatin 53177 slim usb3
насуава
1
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
ХАРФА СА ТРАНСППРТНПМ ТПРБПМ САЛВИ
насуава
1
ДАФНИ КЛАСИК
музишљи инсуруменуи-аљусуишни
Logitech звушници
насуава
1
рашунарсља ппрема
Прпјељцијпнп плаунп 180х180 Reflekta
насуава
2
рашунарсља ппрема
HDD External 2,5" 2TB 8MB 5400 usb30
насуава
3
рашунарсља ппрема
Аљуив звушна љууија ZLx15p
насуава
1
рашунарсља ппрема
Sound digital mixer + 2 kabla
насуава
1

322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.

рашунарсља ппрема
Щљплсљи намещуај
Щљплсљи намещуај
Щљплсљи намещуај
Щљплсљи намещуај
Щљплсљи намещуај
Щљплсљи намещуај
рашунарсља ппрема
Рашунарсљи спфувер
музишљи инсуруменуи-аљусуишни

280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.

мини линија
279.
лапупп
лапупп
лапупп
лапупп
Хард дисљ
љппир апарау
прпјељупр
прпјељупр
плаунп
Хард дисљ
нпсаш
лапупп

Бежишни звушниљ UBL FLIP BLUETOOT 16 W
Нпуна зелена уабла 120х120
Нпуна зелена уабла 250х120
Дрвени прман 9 љрила
Радни суп
плаљар
Прман ппсупље за звушниљ
Server DELL T330
Спфувер за дигиуализацију
ПП ИРСКИ БУБАО

насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
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332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.

музишљи инсуруменуи-аљусуишни
Щљплсљи намещуај
рашунарсља ппрема

КЛАВИР - C. BECHSTEIN MODEL M BR.126999
Клавирсља суплица
Камера Panasonic HV-V180
Komp HP8300SFF IS -3470/46B/500GB pro sa
tastaturom
Philips 223V5LSB210 monitor
Ligra LUxi IWB 10touch88 pametna tabla
NEC UM 301W Short Throw projektor
Зидна пплица - дрвена
Щуампаш HP Laser Jet Pro MS PM227 s
EPSON Foto skener U370 color
Mustek skener A3
Optiplex 3060 SF13-81004GB računar
Monitor DELL 22IsE2216h
Računar Vostro 3670MT 5-8400
Monitor 27" DELL 42717d
Laptop Dell 15" FHD i5
Laptop Dell 17" FHD i5
Monitor DELL 27" se 2719H
Monitor DELL 27" se 2717D
Računar VOATRA 3670 i 7-8700
Laptop Dell g3 3779 17.3" i5-8300H
Monitor DELL se 2719H 27"
Računar DELL >VOSTRO3670 MT i 6 -8400
Кпмпијууерсљи звушници Companion 3 Bose
Fotokpir Canon R 2520 fotokpir, printer skener
Kamera Sony HDR-CX240e
Prelenter Logitch
Projektro ACERX 1223h DLP
Externi hard disk WDE Lements 1 TB
Прпјљунп плаунп са мпниупрпм 183х244
Аљуивни звушниљ Yamaha DBR -10
Ппсупље за звушниљ
Фпупсуауив HAMA Stare 61
Аудип Инуерфаце емсебле
Кпндензаупрсљи миљрпфпн AKG C 3000
Snimač ZOOM H1n
Snimač 200m H4n pro
Snimač 200MHG Handy recorder
Audio Interface 2xUSB UR 12
Слущалице Yamaha HPH- 50B
Лапупп Lenovo-Yoga 730-13IWL

рашунарсља ппрема
2019. рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
Щљплсљи намещуај
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема
рашунарсља ппрема

Насуава
насуава
насуава
насуава

1
1
1
2

сууд. служ.
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава
насуава

1
1
1
2
7
1
1
5
5
2
2
1
1
1
1
2
7
10
10
20
1
3
1
1
10
1
2
2
6
1
2
4
1
1
10
18
1

Насуавнп-наушне и сурушне базе
Редни брпј

Назив устанпве

Брпј угпвпра

1.

РДУ РТС

01-1398/13

2.

Нарпднп ппзприщуе

01-1241/10

3.

Guarnerius

01-1271/13

4.

Музишља пмладина

5.

Удружеое љпмппзиупра Србије

бр.01-1655/09

Местп и адреса

Телефпн пдгпвпрнпг лица

Бепград, Таљпвсља
10
Бепград
Францусља 3
Бепград
Чпрча Ващинупна
12
Бепград, Теразије
26
Бепград,
Мищарсља 12-14

Наппмена: Ппдљпмисија ће, слушајним избпрпм, прпвериуи угпвпре
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СТАНДАРД 12: ФИНАНСИРАОЕ
а) Ппис суаоа, анализа и прпцена Суандарда 12.:
Фаљулуеу музишље умеунпсуи суише средсува за пбављаое свпје делаунпсуи у сљладу са
заљпнпм и суаууупм из следећих извпра:
- средсува љпја пбезбеђује псниваш;
- щљпларине и друге наљнаде за услуге пбразпваоа;
- дпнација, ппљлпна и завещуаоа;
- средсува за финансираое умеунишљпг и наушнп-исураживашљпг сурушнпг рада;
- прпјељауа и угпвпра у вези са реализацијпм насуаве, исураживаоа и љпнсулуанусљих
услуга;
- наљнада за љпмерцијалне и друге услуге;
- пснивашљих права и из угпвпра са урећим лицима;
- и других извпра, у сљладу са заљпнпм.
Средсувима из суава 1. пвпг шлана Фаљулуеу сампсуалнп управља.
Средсува за пбављаое делаунпсуи Фаљулуеуа пбезбеђују се из бучеуа Републиље за
спрпвпђеое аљредиупваних суудијсљих прпграма, на пснпву угпвпра љпји Универзиуеу заљљушује
са Владпм, пп преухпднп прибављенпм мищљеоу надлежнпг минисуарсува, а у сљладу са
нпрмауивима и суандардима услпва рада љпје ууврђује Влада.
Средсува за пбављаое делаунпсуи у упљу једне щљплсље гпдине пбезбеђују се на пснпву
гпдищоег прпграма рада Фаљулуеуа.
Фаљулуеу је дужан да на ппзив рељупра Универзиуеуа благпвременп дпсуави прпграм рада на
пснпву љпјег суише средсува за пбављаое делаунпсуи у упљу једне щљплсље гпдине.
Неппљреунпсуи и средсува мпгу се љприсуиуи самп за пбављаое делаунпсуи Фаљулуеуа.
Републиља пбезбеђује средсува Фаљулуеуу за:
-

мауеријалне урпщљпве ппслпваоа, уељуће и инвесуиципнп пдржаваое;
плауе заппслених, у сљладу са заљпнпм и љплељуивним угпвпрпм;
ппрему;
библипуешљи фпнд;
пбављаое умеунишљпг, пднпснп наушнп-исураживашљпг рада љпји је у
ппдизаоа љвалиуеуа насуаве;
наушнп, умеунишљп и сурушнп усаврщаваое заппслених;
ппдсуицаое развпја насуавнп-умеунишљпг и насуавнп-наушнпг ппдмлауља;
рад са дарпвиуим сууденуима;
међунарпдну сарадоу;
извпре инфпрмација и инфпрмаципне сисуеме;
издавашљу делаунпсу;
рад Сууденусљпг парламенуа и ваннасуавну делаунпсу сууденауа;
финансираое ппреме и услпва за суудираое сууденауа са хендиљеппм;
и друге намене у сљладу са Заљпнпм.

фунљцији

Средсува се исљазују и евиденуирају у сљладу са јединсувенпм бучеусљпм
љласифиљацијпм.
Средсува љпја Фаљулуеу псувари, изузев средсуава љпја пбезбеђује Републиља шине
сппсувени прихпд Фаљулуеуа (щљпларина, наљнаде урпщљпва за суудије, за инпвације знаоа,
сурушнп пбразпваое и усаврщаваое, пд пснпвашљих права, пружаое услуга урећим лицима,
ппљлпн, дпнације, сппнзпрсувп, и други извпри суицаоа средсуава).
За пружаое других наушних и умеунишљих услуга, љап и за пбављаое других ппслпва, Фаљулуеу
суише средсува на пснпву угпвпра са љприсницима уих угпвпра.
Фаљулуеу суише средсува за мауеријалне урпщљпве ппслпваоа, уељуће и инвесуиципнп
пдржаваое у сразмери са псувареним прихпдпм.
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Фаљулуеу суише средсува пд щљпларине на пснпву пдлуље п висини щљпларине за
наредну щљплсљу гпдину за све суудијсље прпграме за сууденуе љпји плаћају щљпларину. Пдлуљу
дпнпси Савеу Фаљулуеуа пре расписиваоа љпнљурса за упис нпвих сууденауа.
Сасуав и суруљууру щљпларине за суудије љпје прганизује Фаљулуеу ууврђује Фаљулуеу ппщуим
аљупм.
Щљпларина пбухвауа наљнаде за редпвне услуге љпје Фаљулуеу пружа сууденуу у пљвиру
псувариваоа суудијсљпг прпграма.
Уппуреба и љприщћеое средсуава Фаљулуеуа уређује се ппсебним ппщуим аљупм.
Средсува са љпјима распплаже у упљу ппслпвне гпдине Фаљулуеу расппређује
финансијсљим планпм.
Финансијсљим планпм предвиђа се уљупан прихпд пп извприма и оегпва расппдела на
мауеријалне урпщљпве, уељуће пдржаваое и плауе заппслених.
Фаљулуеу је дужан да се придржава рпљпва пдређених Заљпнпм п бучеуау Републиље
Србије, љаљп у ппсуупљу предлагаоа уаљп и пдпбраваоа и љпнашнпг усвајаоа финансијсљпг
плана Фаљулуеуа.
Средсува љпја су дпурајала, љап и средсува љпја се услед уехнплпщље засуарелпсуи не
мпгу уппуребљавауи расхпдују се.
Пдлуљу п расхпдпваоу средсуава дпнпси Кпмисија за мауеријалнп-финансијсљп ппслпваое.
Заппслени Фаљулуеуа пвлащћени за руљпваое средсувима пдгпварају неппсреднп,
лишнп и мауеријалнп за правилнп и заљпнсљп уппуребљаваое и љприщћеое средсуава љпја су
им ппверена.
ЈАВНПСТ РАДА ФАКУЛТЕТА
Рад Фаљулуеуа је јаван. Фаљулуеу је дужан да благпвременп и исуиниуп да пбавещуава
јавнпсу п пбављаоу свпје делаунпсуи. Фаљулуеу пбавещуава јавнпсу пууем средсуава јавнпг
инфпрмисаоа, даваоем ппјединашних усмених саппщуеоа, издаваоем публиљација,
пглащаваоем на пгласнпј уабли и инуернеу сураници Фаљулуеуа.
П раду пргана управљаоа и сурушних пргана впде се записници.
Записници садрже нарпшиуп пзнашеое пргана, месуп и време пдржаваоа седнице,
љпнсуауацију п љвпруму, дневни ред, дпнеуе пдлуље, заљљушље и суавпве, ппупис
председавајућег и записнишара.
Излагаое ппјединца се не унпси у записниљ, изузев слушаја љада уп ппјединац захуева
или љад уп пдлуши прган п шијем раду се впди записниљ.
Сви записници п раду шувају се у служби за ппщуе ппслпве Фаљулуеуа.
На пснпву записниља израђују се пдлуље, заљљушци и други аљуи и дпсуављају
заинуереспваним лицима, надлежним прганима, пднпснп шувају у пдгпварајућпј служби.
На Инуернеу презенуацији (www.fmu.bg.ac.rs ) пбјављују се инфпрмације љпје су
насуале у раду или у вези са радпм и аљуивнпсуима Фаљулуеуа, а шија садржина има или би
мпгла имауи знашај за јавни инуерес. Пни на сајуу псуају дпљ ураје оихпва примена или
аљууелнпсу. Сају се редпвнп ажурира.
Фаљулуеу се суара да сваљп има правп да му се инфпрмација пд јавнпг знашаја ушини
дпсуупнпм, уаљп щуп ће му се пмпгућиуи увид у дпљумену љпји садржи инфпрмацију пд јавнпг
знашаја, правп на љппију упг дпљуменуа, љап и правп да му се, на захуев, љппија дпљуменуа упууи
ппщупм, фаљспм, елељурпнсљпм ппщупм.
Све инфпрмације љпјима распплаже, а љпје су насуале у раду или у вези са радпм
Фаљулуеуа, саппщуавамп уражипцу инфпрмације, пднпснп суављамп на увид дпљумену љпји
садржи уражену инфпрмацију или издајемп љппију дпљуменуа у рпљпвима и на нашин ууврђен
пдредбама Заљпна п слпбпднпм присуупу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
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ИНФПРМАТПР ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ
Инфпрмаупр за упис сууденауа на Пснпвне аљадемсље суудије Фаљулуеуа музишље
умеунпсуи у Бепграду пбјављен је 11. априла 2019. гпдине на Инуернеу сурани Фаљулуеуа
музишље умеунпсуи у Бепграду.
Инфпрмаупр за упис сууденауа на масуер, специјалисуишље и дпљупрсље аљадемсље
суудије Фаљулуеуа музишље умеунпсуи у Бепграду пбјављен је 7. јуна 2019. гпдине на Инуернеу
сурани Фаљулуеуа музишље умеунпсуи у Бепграду.
Инфпрмаупри су урађени у сљладу са Заљпнпм п слпбпднпм присуупу инфпрмацијама пд
јавнпг знашаја, шлан 39. и 40. („Службени гласниљ РС“, бр. 120/04, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
и Упуусувпм за израду и пбјављиваое Инфпрмаупра п раду („Службени гласниљ Републиље
Србије“ бр. 68/2010. гпдине).
На пснпву Заљпна п слпбпднпм присуупу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени
гласниљ РС“, бр. 120/2004 и 54/2007), сељреуар Фаљулуеуа ЗАГПРКА ВУЈИШИЋ, диплпмирани
правниљ, именпвана је за пвлащћенп лице Фаљулуеуа музишље умеунпсуи у Бепграду за
ппсуупаое пп захуеву за слпбпдан присууп инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.

ПРПЦЕНАТ ППКРИВЕНПСТИ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРПЩКПВА ФАКУЛТЕТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЧЕТА
ЗА ПРЕТХПДНИХ ПЕТ ГПДИНА

-

-

-

Средсува за мауеријалне урпщљпве из бучеуа су пдпбрена и измирена у
прпценуу 31,38% у пднпсу на планирана средсува Финансијсљим планпм за 2014.
гпдину.
Средсува за мауеријалне урпщљпве из бучеуа су пдпбрена и измирена у
прпценуу 32,97% у пднпсу на планирана средсува Финансијсљим планпм за 2015.
гпдину.
Средсува за мауеријалне урпщљпве из бучеуа су пдпбрена и измирена у
прпценуу 17,44% у пднпсу на уљупнп уурпщена средсува у 2016. гпдини.
Средсува за мауеријалне урпщљпве из бучеуа су пдпбрена и измирена у
прпценуу 22,84% у пднпсу на уљупнп уурпщена средсува у 2017. гпдини.
Средсува за мауеријалне урпщљпве из бучеуа су пдпбрена и измирена у
прпценуу 31,88% у пднпсу на уљупнп уурпщена средсува у 2018. гпдини.

ДЕЛАТНПСТ ФАКУЛТЕТА
Делаунпсу Фаљулуеуа је:
- виспљп пбразпваое – фаљулуеуи и аљадемије умеунпсуи, щифра делаунпсуи: 85.42;
- пбразпваое пдраслих и другп пбразпваое на другпм месуу неппменууп, щифра
делаунпсуи: 85.59;
- ппмпћне пбразпвне делаунпсуи, щифра делаунпсуи: 85.60;
- умеунишљп пбразпваое, щифра делаунпсуи 85.52;
- извпђашља умеунпсу, щифра делаунпсуи: 90.01;
- друге умеунишље делаунпсуи у пљвиру извпђашље умеунпсуи, щифра делаунпсуи: 90.02;
- умеунишљп суваралащувп, щифра делаунпсуи: 90.03;
- умеунишљп и љоижевнп суваралащувп и сценсља умеунпсу, щифра делаунпсуи: 90.03;
- исураживаое и ељсперименуални развпј у умеунпсуи и хуманисуишљим науљама, щифра
делаунпсуи: 72.20;
- рад умеунишљих усуанпва, щифра делаунпсуи: 90.04;
- делаунпсу библипуеља, щифра делаунпсуи: 91.01;
- издаваое љоига, брпщура, музишљих љоига и других публиљација, щифра делаунпсуи:
58.11;
- издаваое шаспписа и слишних перипдишних издаоа, щифра делаунпсуи: 58.14;
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издаваое нпвина, щифра делаунпсуи: 58.13;
псуала издавашља делаунпсу, щифра делаунпсуи: 58.19;
псуалп щуампаое, щифра делаунпсуи 18.12;
снимаое и издаваое звушних записа и музиље, щифра делаунпсуи: 59.20;
делаунпсу љпмуниљација и пднпса са јавнпщћу, щифра делаунпсуи: 70.21;
специјализпване дизајнерсље аљуивнпсуи, щифра делаунпсуи: 74.10;
пснпвне услуге рељламе и прппаганде, щифра делаунпсуи: 73.11;
делаунпсу музеја, галерија и збирљи, щифра делаунпсуи 91.02.
ургпвина на малп љоигама, щифра делаунпсуи: 47.61;
ургпвина на малп музишљим и видеп записима у специјализпваним прпдавницама,
щифра делаунпсуи: 47.63;
псуала ургпвина, щифра делаунпсуи: 47.78;
псуала ургпвина на малп изван прпдавница, уезги и пијаца, щифра делаунпсуи: 47.99;
псуале ппслпвне аљуивнпсуи, щифра делаунпсуи: 82.99;
делаунпсуи суруљпвних удружеоа, щифра делаунпсуи: 94.12;
псуале услужне аљуивнпсуи ппдрщље ппслпваоу, щифра делаунпсуи: 82.99;
услуге припремаоа и ппслуживаоа пића, щифра делаунпсуи: 56.30;

У пљвиру делаунпсуи виспљпг пбразпваоа Фаљулуеу пбавља умеунишљп-суваралашљу,
наушнп-исураживашљу, ељсперусљп-љпнсулуанусљу и издавашљу делаунпсу, а мпже пбављауи и
друге ппслпве љпјима се љпмерцијализују резулуауи умеунишљпг, наушнпг и исураживашљпг рада
ппд услпвпм да се уим ппслпвима не угрпжава љвалиуеу насуаве.
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 12. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Фаљулуеу је исуаљнууа пбразпвна инсуиууција са
урадицијпм +++
2. Насуавници и сарадници су исуаљнууи умеуници и
наушници ппсвећени су свпм раду +++

W - (Weaknesses) – Слабпсуи
1. Недпвпљна финансијсља ппуппра државних
инсуиууција +++
2. Неппсупјаое Кпнљурса за међунарпдне прпјељуе у
ппљу умеунпсуи

O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Унапређеое и щиреое рада Ценура за перманенунп
пбразпваое пбезбедиће већа финансијсља средсува
Фаљулуеуу
2. Унапређеое и щиреое рада Ценура за издавашљу
делаунпсу пбезбедиће већа финансијсља средсува
Фаљулуеуу
T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Недпсуауаљ финансијсљих средсуава +++

Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи

в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа Суандарда 12.:
Рад Фаљулуеуа је пбележен финансијсљим прпблемима упрљпс шиоеници да највећи
брпј сууденауа има бучеусљи суауус (61.81%) пднпснп, управп збпг упга щуп државне
инсуиууције љпје сисуемсљи финансирају рад Фаљулуеуа нису у мпгућнпсуи да реализују свпје
финансијсље пбавезе. Из упг разлпга Фаљулуеу ппљущава да изнађе друге извпре прихпда
између псуалпг и унапређеоем и щиреоем рада Ценура за перманенунп пбразпваое
Фаљулуеуа и Ценура за издавашљу делаунпсу.
Ппуребнп је да псниваш реализује свпје пбавезе према Заљпну п виспљпм пбразпваоу
љпје је сама иницирала. Таљпђе, Минисуарсувп љулууре и инфпрмисаоа Републиље Србије уреба
да прпнађе нашин за љпнуинуиранп финансираое Фаљулуеуа музишље умеунпсуи, с пбзирпм на
уп да је умеунишља делаунпсу један пд примарних исхпда пбразпваоа, а припада дпмену рада
Минисуарсува љулууре и инфпрмисаоа Републиље Србије.
Неппхпдан је јпщ већи ангажман Минисуарсува прпсвеуе, науље и уехнплпщљпг развпја
Републиље Србије у дпмену финансираоа међунарпдних наушних прпјељауа.
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Ппказатељи и прилпзи за Стандард 12.:
- Пдлуља Савеуа Фаљулуеуа п усвајаоу Извещуаја п финансијсљпм ппслпваоу Фаљулуеуа за
2018. гпдину бр. 01-476/19 пд 28.02.2019 гпдине Odluka o usvajanju zavrsnog racuna 2018
- Извещуај п финансијсљпм ппслпваоу Фаљулуеуа за 2018. гпдину Finansijski izvestaj 2018
- Пдлуља Савеуа Фаљулуеуа п усвајаоу финансијсљпг плана Фаљулуеуа за 2019. гпдину бр.
01-473/19 пд 28.02.2019. гпдине Odluka o usvajanju finansijakog plana 2019
- Финансијсљи план за 2019. гпдину Finansijski plan tekuci izdaci 2019
Finansijski plan osnovna sredstva 2019
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СТАНДАРД 13: УЛПГА СТУДЕНАТА У САМПВРЕДНПВАОУ И ПРПВЕРИ КВАЛИТЕТА
Фаљулуеу пбезбеђује знашајну улпгу сууденауа у прпцесу пбезбеђиваоа љвалиуеуа и уп
љрпз рад сууденусљих прганизација и сууденусљих предсуавниља у уелима фаљулуеуа љап и љрпз
анљеуираое сууденауа п љвалиуеуу фаљулуеуа и суудијсљих прпграма.
Сууденуи ушесувују у раду Фаљулуеуа љрпз:
- рад Сууденусљпг парламенуа
- засуупљенпсу предсуавниља сууденауа у раду сурушних пргана
- засуупљенпсу предсуавниља сууденауа у Кпмисији за пбезбеђеое љвалиуеуа
- анпнимнп анљеуираое
- рад сууденуа прпдељана.
Шланпвима 72. и 73. Суауууа Фаљулуеуа регулисан је рад Сууденусљпг парламенуа
Фаљулуеуа.
Сууденусљи парламену Фаљулуеуа је прган Фаљулуеуа, прељп љпјег сууденуи псуварују свпја права
и щуиуе инуересе на Фаљулуеуу.
Правилниљпм п раду Сууденусљпг парламенуа Фаљулуеуа уређује се нашин избпра и брпј
шланпва Сууденусљпг парламенуа Фаљулуеуа.
Мандау шланпва Сууденусљпг парламенуа ураје две гпдине.
Избпр шланпва Сууденусљпг парламенуа пдржава се сваље друге гпдине у априлу, уајним
и неппсредним гласаоем.
Делаунпсу Сууденусљпг парламенуа је засуупаое и защуиуа права и инуереса свих
сууденауа и размаураое пиуаоа и аљуивнпсуи пд инуереса за сууденуе Фаљулуеуа. Рад
Сууденусљпг парламенуа је јаван.
Правп да бирају и да буду бирани за шлана Сууденусљпг парламенуа Фаљулуеуа имају сви
сууденуи Фаљулуеуа уписани на суудије у щљплсљпј гпдини у љпјпј се врщи избпр.
Сууденусљи парламену Фаљулуеуа брпји 5 шланпва.
При анализи и пцени ефиљаснпсуи суудија и рефпрми суудијсљих прпграма Сууденусљи
парламену шини пп један предсуавниљ сваљпг Суудијсљпг прпграма.
Сууденусљи парламену Фаљулуеуа мпже се ппвећауи за јпщ једнпг шлана из групације
сууденауа са хендиљеппм или из реда сууденауа маоинсљих група (наципналне, сељсуалне,
версље и др.).
Предсуавници сууденауа са хендиљеппм и сууденауа уписаних пп афирмауивнпј мери
засуупљени су у шлансуву Сууденусљпг парламенуа.
Рад и ппсуупаљ избпра Сууденусљпг парламенуа регулисан је Правилниљпм п раду
Сууденусљпг парламенуа.
Надлежнпсуи Сууденусљпг парламенуа су да:
1.
усваја ппщуе аљуе п свпм раду;
2.
бира и разрещава председниља и ппупредседниља;
3.
бира и разрещава предсуавниље сууденауа у прганима и уелима Фаљулуеуа;
4.
предлаже Савеуу љандидауа за сууденуа прпдељана Фаљулуеуа;
5.
бира и разрещава предсуавниља сууденауа у прганима других усуанпва у љпјима су
засуупљени предсуавници сууденауа Фаљулуеуа, у сљладу са Суаууупм;
6.
ушесувује у сампвреднпваоу Фаљулуеуа;
7.
пбавља аљуивнпсуи љпје се пднпсе на псигураое и пцену љвалиуеуа насуаве, рефпрму
суудијсљих прпграма, анализу и пцену ефиљаснпсуи суудија, ууврђиваое ЕСПБ бпдпва, защуиуу
права сууденауа и унапређеое сууденусљпг суандарда;
8.
ппљреће иницијауиве за дпнпщеое или прпмену прпписа пд инуереса за сууденуе;
9.
усваја гпдищои план и прпграм аљуивнпсуи Сууденусљпг парламенуа;
10.
усваја извещуај п свпм раду;
11.
пдлушује п финансијсљпм ппслпваоу Сууденусљпг парламенуа и усваја финансијсљи
извещуај;
12.
пбавља и друге ппслпве у сљладу са Суаууупм и ппщуим аљуима Фаљулуеуа.
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Фаљулуеу има и сууденуа прпдељана.
На пснпву шлана 36. Суауууа Фаљулуеуа музишље умеунпсуи, Сууденуа прпдељана бира
Савеу Фаљулуеуа на предлпг Сууденусљпг парламенуа уз пбавезнп мищљеое дељана Фаљулуеуа,
већинпм гласпва уљупнпг брпја шланпва.
Мандау сууденуа прпдељана ураје две щљплсље гпдине, са правпм јпщ једнпг избпра.
Сууденуа прпдељана разрещава Савеу Фаљулуеуа, на предлпг дељана или Сууденусљпг
парламенуа Фаљулуеуа ппд услпвима и на нашин уређен схпднпм применпм шлана 29. Суауууа.
Суудену прпдељан пбавља следеће ппслпве:
1.
прганизује и љппрдинира рад Сууденусљпг парламенуа;
2.
засуупа суавпве сууденауа у сурушним уелима Фаљулуеуа;
3.
брине п прганизпваоу умеунишљпг и наушнпг рада сууденауа;
4.
предлаже мере за унапређиваое сууденусљпг суандарда и прауи суаое у упј пбласуи;
5.
ушесувује у раду сууденусље прганизације Универзиуеуа умеунпсуи;
6.
пбавља и друге ппслпве љпји се пднпсе на сууденусља пиуаоа у сљладу са Суаууупм и
другим ппщуим аљуима Фаљулуеуа.
Фаљулуеу даје ппдрщљу раду сууденауа и оихпвпм прганизпваоу љрпз пбезбеђиваое
мауеријалних услпва и лпгисуишље ппдрщље за све аљције сууденауа, љрпз прганизаципну ппмпћ,
љпнсулуауивну ппмпћ, ппмпћ у прпмпуивним аљуивнпсуима и другп.
Ппуребнп је улпжиуи дпдауне наппре да би се сууденуи јпщ вище суимулисали да
исљприсуе све мпгућнпсуи љпје им Заљпн п виспљпм пбразпваоу и Фаљулуеу са свпје суране
суављају на распплагаое.
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 13. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1. Ушещће сууденауа у сампвреднпваоу и прпвери
љвалиуеуа на Фаљулуеуу +++
2. Ушещће сууденауа у раду НУН већа, Савеуа Фаљулуеуа
и Кпмисија +++
3. Пбезбеђена јавнпсу рада Фаљулуеуа+++
4. Уљљушиваое у прпјељау Erasmus +++
5. Ушещће свих сууденауа у пппуоаваоу анљеуа ++
6.
Ушещће сууденауа у фпрмулисаоу заљљушаља +++

O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1. Квалиуеуна сарадоа са сврщеним сууденуима и
дпбијаое ппврауних инфпрмација мпже ппвпљнп
ууицауи на унапређеое љвалиуеуа+++
2. Ушещће сууденауа у умеунишљим и наушним
прпјељуима+++
3. Ушещће сууденауа у прецизнијем прпфилисаоу
љуриљулума+++
4. Ппдизаое свесуи сууденауа п знашају прпцеса
сампвреднпваоа ++
5. Прганизпваое јавних расправа п
иницијауивама за унапређеое љвалиуеуа ++

W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. Недпвпљна мпуивисанпсу сууденауа за љвалиуеуније
ушещће у прпцесу евалуације на Фаљулуеуу+++
2. Неппвереое сууденауа да ће ушещће у прпцесу
сампвреднпваоа дпвесуи дп прпмена ++

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Недпсуауаљ финансијсљих средсуава +++
2. Hепзбиљан присууп сууденауа прпцесу евалуације
љвалиуеуа мпже изазвауи ппгрещну слиљу п
љвалиуеуу+++
3. Пасивнпсу сууденауа у предсуављаоу идеја за
унапређеое љвалиуеуа +
4. Неппвереое сууденауа у суварну анпнимнпсу
спрпведених анљеуа ++

Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи

в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа Суандарда 13.:
- Аљуивнп ушещће сууденауа у дисљусијама п изменама љуриљулума свих суудијсљих
прпграма и дпдељиваоу ЕСПБ бпдпва
- Ппуреба за већим ушещћем сууденауа у наушним и умеунишљим прпјељуима
- Кприщћеое свих мпгућнпсуи за усаврщаваое у сљлппу прпјељуа ERASMUS
- Мпуивисауи сууденуе да предлажу мере за ппбпљщаое љвалиуеуа
- Исуицаое важнпсуи прпцеса сампвреднпваоа
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-

Имплеменуирауи дпнеуа рещеоа и градиуи ппвереое сууденауа у смисап прпцеса
сампвреднпваоа

Ппказатељи и прилпзи за Стандард 13.:
Пдлуља п именпваоу Кпмисије за пбезбеђеое и љпнурплу љвалиуеуа Фаљулуеуа бр. 012611/18 пд 9. нпвембра 2018. гпдине
Извпд из Суауууа Фаљулуеуа музишље умеунпсуи љпји се пднпси на сасуав и надлежнпсуи
Кпмисије за пбезбеђеое и љпнурплу љвалиуеуа
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СТАНДАРД 14: СИСТЕМАТСКП ПРАЋЕОЕ И ПЕРИПДИШНА ПРПВЕРА КВАЛИТЕТА
а) Ппис суаоа, анализа и прпцена Суандарда 14.:
Суаууу Фаљулуеуа и ппщуи аљуи љпји ппсупје на Фаљулуеуу предсуављају дпбар
инсуиууципнални пљвир за праћеое, љпнурплу и унапређеое љвалиуеуа у свим пбласуима
насуавнп-наушнп-умеунишљпг прпцеса. Пви аљуи прпписују уранспаренунпсу и дпсуупнпсу свих
релевануних дпљуменауа, љап и пбавезу оихпве перипдишне прпвере и евенууалне љпрељције.
Управп ппсупјећи ппдаци из преухпднпг циљлуса сампвреднпваоа ппслужили су љап пснпва за
ппређеое уренуунпг суаоа и израду пвпг извещуаја.
Изграђена је суабилна инфрасуруљуура и пфпрмљена су уела љпја спрпвпде прпцес
љпнурпле љвалиуеуа у свим прпписаним сегменуима.
Фаљулуеу спрпвпди перманенуну бригу за пбезбеђеое и унапређеое љвалиуеуа љап
нашин свпга ппсупјаоа љпји је сисуемсљи уграђен у рад и делпваое фаљулуеуа. За бригу п
љвалиуеуу задужени су сви, пд дељана, прпдељана, свих сурушних уела, Кпмисије за љпнурплу
љвалиуеуа, свих насуавниља и сарадниља и свих сууденауа уј. дп сваљпг ппјединца.
Фаљулуеу пбезбеђује спрпвпђеое ууврђених суандарда и ппсуупаља за пцеоиваое
љвалиуеуа и пбављаое свих задауаља љпје у упм прпцесу имају субјељуи у сисуему пбезбеђеоа
љвалиуеуа уе уаљп пбавља перипдишна сампвреднпваоа и прпверу нивпа љвалиуеуа упљпм љпјих
прпверава спрпвпђеое ууврђене сурауегије и ппсуупље за пбезбеђеое љвалиуеуа љап и
дпсуизаое жељених суандарда. У перипдишним сампвреднпваоима пбавезнп је уљљушиваое
резулуауа анљеуираоа сууденауа. Сампвреднпваое мпра да се спрпвпди најмаое једнпм у ури
гпдине. Са резулуауима сампвреднпваоа виспљпщљплсља усуанпва уппзнаје насуавниље и
сарадниље, пууем љауедри и сурушних пргана, сууденуе, прељп сууденусљих прганизација,
Кпмисију за аљредиуацију и прпверу љвалиуеуа.
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 14. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:

Фаљулуеу љпнуинуиранп реализује прпцес
пбезбеђеоа и унапређеоа љвалиуеуа +++

Фаљулуеу је пбезбедип инфрасуруљууру и све
ппуребне услпве за редпвнп сисуемаусљп праћеое и
пбезбеђеое љвалиуеуа +++

Прпцес приљупљаоа ппдауаља п љвалиуеуу врщи се
перипдишнп према љалендару у сљладу са
пдгпварајућим правним аљуима+++
W - (Weaknesses) – Слабпсуи:

Нередпвне ппврауне инфпрмације п љвалиуеуу
суешених љпмпеуенција диплпмираних сууденауа пд
суране ппслпдаваца и других прганизација+++

O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:

2.

Усаглащаваое са сурауегијама пбезбеђеоа и
унапређеоа љвалиуеуа других пресуижних
виспљпщљплсљих усуанпва у инпсурансуву+++

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1. Недпвпљна заинуереспванпсу сууденауа да ушесувују
у прпцесу евалуације и унапређеоа љвалиуеуа+++

2.

Недпсуауаљ финансијсљих средсуава +++
Значеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи
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в) Предлпг мера и аљуивнпсуи за унапређеое љвалиуеуа Суандарда 14.:
Фаљулуеу ће љпнуинуиранп прауиуи фунљципнисаое сисуема пбезбеђеоа љвалиуеуа и
врщиће ппуребне инпвације љпје се пднпсе на меупде приљупљаоа ппдауаља. Непрељиднп ће у
сљладу са финансијсљим мпгућнпсуима унапређивауи инфрасуруљууру у циљу пбезбеђеоа
редпвнпг сисуемаусљпг приљупљаоа и пбраде ппдауаља неппхпдних за пцену љвалиуеуа.
Ппказатељи и прилпзи за Стандард 14.:
Извещуај п раду Фаљулуеуа за 2018. гпдину
Извещуај п раду Фаљулуеуа за 2017. гпдину
Извещуај п раду Фаљулуеуа за 2016. гпдину
Извещуај п раду Фаљулуеуа за 2015. гпдину
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СТАНДАРД 15: КВАЛИТЕТ ДПКТПРСКИХ СТУДИЈА
Фаљулуеу музишље умеунпсуи сампвреднује аљредиупване суудијсље прпграме
дпљупрсљих аљадемсљих суудија љпје Фаљулуеу сампсуалнп реализује.
Фаљулуеу музишље умеунпсуи има дугу урадицију прганизпваоа дпљупрсљих суудија у
ппљу друщувенп-хуманисуишљих науља. Пре дпнпщеоа Заљпна п виспљпм пбразпваоу
(„Службени гласниљ Републиље Србије“ 76/05) ппсупјале су дпљупрсље суудије у пбласуи
Музиљплпгије, Еунпмузиљплпгије, Музишље уеприје и Музишље педагпгије. Кандидауи љпји су у уп
време пдбранили свпје дпљупрсље дисеруације суицали су наушни назив дпљупра музишљих
умеунпсуи из пбласуи Музиљплпгија, Еунпмузиљплпгија, Музишља уеприја или Музишља
педагпгија. Дпљупрсље суудије су урајале ури гпдине са рпљпм за пдбрану дпљупрсље
дисеруације дп 5 гпдина. Прва дпљупрсља дисеруација љпја је пдбраоена на Фаљулуеуу музишље
умеунпсуи била је ппд називпм „МАКЕДПНСКП НАРПДНП ПЕВАОЕ СА УЗВИКИВАОЕМ“
љандидауа Ђпрђија Ђпрђијева, љпја је пдбраоена 2. јула 1985. гпдине, ппд менупрсувпм др
Драгпслава Девића, ред.прпф. Пд уада дп данас пдбраоенп је уљупнп 44 дпљупрсље
дисеруације.
Дпљупрсље аљадемсље суудије пп Заљпну п виспљпм пбразпваоу(„Службени гласниљ
Републиље Србије“ 76/05) аљредиупване су први пуу 17. децембра 2010. гпдине, а
реаљредиупване 31. маруа 2017. гпдине.
Дпљупрсље аљадемсље суудије на Фаљулуеуу прганизпване су у сљладу са Заљпнпм п
виспљпм пбразпваоу, Суаууупм Фаљулуеуа и Универзиуеуа умеунпсуи и ппщуим аљуима
Фаљулуеуа.
Дпљупрсље аљадемсље суудије прганизпване су у ппљу умеунпсуи и у ппљу друщувенпхуманисуишљих науља, урају ури гпдине и имају најмаое 180 ЕСПБ бпдпва уз преухпднп
псуварени пбим суудија пд најмаое 300 ЕСПБ бпдпва на пснпвним и масуер аљадемсљим
суудијама.
Дпљупрсље аљадемсље суудије заврщавају се пплагаоем свих испиуа, израдпм и јавнпм
пдбранпм дпљупрсљпг умеунишљпг прпјељуа пднпснп дпљупрсље дисеруације.
Пснпвна нашела дпљупрсљих аљадемсљих суудија на Фаљулуеуу су инпвауивнпсу
умеунишље и наушне сппзнаје и суешених увида, љпја се псуварује љрпз пригиналнп исураживаое,
(аууп)рефлељсивну умеунишљу праљсу, инпвауивне ппсуупље, примену највищих међунарпдих
аљадемсљих, умеунишљих пднпснп наушних суандарда и међунарпдних мерила љвалиуеуа,
уранспаренунпсу и међунарпдну љпнљуренунпсу.
Задаци дпљупрсљих аљадемсљих суудија су:
1. сувараое и суицаое нпвих знаоа љрпз умеунишљп-исураживашљи или наушнписураживашљи прпцес;
2. псппспбљаваое сууденауа дпљупрсљих аљадемсљих
суудија за сампсуалнo,
пригиналнп и љреауивнп исураживаое љпјим се:
а) прпщирују границе знаоа,
б) суишу љпмпеуенције за љриуишљу анализу и евалуацију рада других на
универзиуеусљпм нивпу.
На Фаљулуеуу се мпже суећи дпљупрау умеунпсуи пднпснп дпљупрау науља из пбласуи за
љпје је Фаљулуеу мауишан. У сљладу с уим, Фаљулуеу прганизује дпљупрсље аљадемсље суудије на
следећим суудијсљим прпграмима пднпснп мпдулима:
1. Кпмппзиција;
2. Извпђашље умеунпсуи;
мпдули: Диригпваое, Сплп певаое, Клавир, Виплина, Випла, Виплпншелп, Кпнурабас,
Флаууа, Кларинеу, Фагпу, Труба, Трпмбпн, Гиуара, Харфа, Удараљље, Шембалп, Камерна
музиља;
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3. Науље п музишљпј умеунпсуи
мпдули: Музиљплпгија, Еунпмузиљплпгија, Музишља педагпгија, Музишља уеприја.
Дпљупрсље аљадемсље суудије на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи у свему су у сљладу са
суандардима за аљредиуацију дпљупрсљих аљадемсљих суудија у ппљу умеунпсуи и ппљу
друщувенп-хуманисуишљих науља.
Фаљулуеу ппседује ресурсе за прганизпваое дпљупрсљих аљадемсљих суудија у пљвиру
љпјих сууденуи на највищем нивпу прпдубљују и сисуемауизују суешена знаоа и исљусува,
развијају сппспбнпсу за уппуребу лиуераууре и пблиљпваое инпвауивних умеунишљих и наушних
рещеоа.
Фаљулуеу непрељиднп прпверава свпју спремнпсу за извпђеое дпљупрсљих аљадемсљих
суудија на пснпву ппљазауеља љпји се пднпсе на умеунишљи и наушнписураживашљи рад ценећи
брпј дпљупрсљих умеунишљих прпјељауа и дпљупусљих дисеруаија пдбраоених на Фаљулуеуу. У
ппследое ури аљадемсље гпдине пдбраоенп је уљупнп 45 дпљупрсљих умеунишљих прпјељауа и
дпљупрсљих дисеруација.
Са брпјним парунерсљим инсуиууцијама, љаљп пбразпвним инсуиууцијама уаљп и
усуанпвама љулууре, медијима, инсуиуууима и другим прганизацијама у земљи и инпсурансуву
Фаљулуеу је данас у мрежи прпјељауа. Прпјељунп ангажпваое је једна пд важних сурауещљих
циљева и мисије Фаљулуеуа љпјим се прпщирује мрежа сарадое и пбезбеђује већа видљивпсу
Фаљулуеуа на међунарпднпм нивпу. Исљусувп Фаљулуеуа музишље умеунпсуи у Бепграду у
пбласуи прпјељауа је врлп бпгауп и разнплиљп.
Насуавници у зваоу редпвнпг прпфеспра, ванреднпг прпфеспра и дпценуа љпји су
уљљушени у насуаву на дпљупрсљим аљадемсљим суудијама аљуивнп ушесувују у умеунишљим и
наушнписураживашљим прпјељуима. У ппследое ури аљадемсље гпдине уљупнп 208 насуавниља и
сарадниља Фаљулуеуа је аљуивнп ушесувпвалп у међунарпдним и дпмаћим умеунишљим,
умеунишљп-сурушним и наушним прпјељуима.
За реализацију суудијсљих прпграма на дпљупрсљим аљадемсљим суудијама пбезбеђенп
је насуавнп пспбље са ппуребним сурушним и умеунишљим љвалифиљацијама. Брпј насуавниља
пдгпвара ппуребама сваљпг суудијсљпг прпграма и зависи пд брпја предмеуа и брпја шаспва на
уим предмеуима. Уљупан брпј насуавниља је дпвпљан да ппљрије уљупан брпј шаспва насуаве на
свапм суудијсљпм прпграму, уаљп да насуавниљ псуварује прпсешнп 180 шаспва аљуивне насуаве
(предаваоа, суудијсљи исураживашљи рад) гпдищое, пднпснп 6 шаспва недељнп. Умеунишље и
сурушне љвалифиљације насуавнпг пспбља пдгпварају умеунишљпм ппљу и нивпу оихпвих
задужеоа. Сваљи насуавниљ има најмаое десеу референци из уже умеунишље, пднпснп уже
наушне пбласуи из љпје извпди насуаву на суудијсљпм прпграму. Велишина групе за пблиље
насуаве усљлађена је са суандардима и варира пд индивидуалне (главни предмеу, псим на
мпдулу љамерне музиље), прељп групне (љамерна музиља) па дп љплељуивне насуаве. Ни један
насуавниљ није ппуерећен вище пд 12 шаспва недељнп. Сви ппдаци п насуавницима и
сарадницима (CV, избпри у зваоа, референце) су дпсуупни јавнпсуи.
Насуавници у зваоу редпвнпг прпфеспра, ванреднпг прпфеспра и дпценуа ангажпвани
на извпђеоу насуаве, љап и менупри ангажпвани на реализацији суудијсљпг прпграма пднпснп
мпдула у пљвиру дпљупрсљих аљадемсљих суудија, мпрају да испуоавају услпве дефинисане
Суандардима за аљредиуацију и да су љпмпеуенуни у пдгпварајућпј пбласуи, љаљп у ппљу
умеунпсуи уаљп и у ппљу друщувенп-хуманисуишљих науља.
Услпви и нашин именпваоа менупра и љпменупра на изради дпљупрсљпг умеунишљпг
прпјељуа пднпснп дпљупрсље дисеруације на Фаљулуеуу прпписани су Правилникпм п
дпктпрским академским студијама на Факултету бр. 01-1161/19 пд 17. маја 2019. гпдине.
191

Лисуу насуавниља и сарадниља љпји ће биуи ангажпвани у извпђеоу насуаве, пднпснп
лисуу менупра ангажпваних на реализацији суудијсљих прпграма пднпснп мпдула у пљвиру
дпљупрсљих аљадемсљих суудија ууврђује Веће Фаљулуеуа, на предлпг љауедри.
Према усвпјенпј лисуи насуавниља и сарадниља, у аљадемсљпј 2019/20. гпдини,
ангажпванп је уљупнп 135 насуавниља и сарадниља на свим суудијсљим прпграмима, пднпснп 12
насуавниља на суудијсљпм прпграму за Кпмппзицију, 93 насуавниља и сарадниља на суудијсљпм
прпграму за Извпђашље уменупсуи и 30 насуавниља на суудијсљпм прпграму Науље п музишљпј
умеунпсуи.
Лисуу менупра ангажпваних на реализацији суудијсљпг прпграма дпљупрсљих аљадемсљих
суудија мпже сашиоавауи самп насуавнп пспбље са дпљупрсљих аљадемсљих суудија даупг
суудијсљпг прпграма пднпснп мпдула.
Према усвпјенпј лисуи менпра, у аљадемсљпј 2019/20. гпдини, ангажпванп је уљупнп 91
менупр на свим суудијсљим прпграмима, пднпснп 7 менупра на суудијсљпм прпграму за
Кпмппзицију, 56 менупра на суудијсљпм прпграму за Извпђашље уменупсуи и 28 менупра на
суудијсљпм прпграму Науље п музишљпј умеунпсуи.
У аљадемсљпј 2018/19. гпдини гпдине псуваренп је уљупнп 1211 уменуишљписураживашљих резулуауа исљазаних према љласифиљацији умеунишљп-исураживашљих резулуауа
Минисуарсува прпсвеуе, науље и уехнплпщљпг развпја Републиље Србије.
У аљадемсљпј 2018/19. гпдини гпдине псуваренп је уљупнп 167 наушнп-исураживашљих
резулуауа исљазаних према љриуерујумима Минисуарсува прпсвеуе, науље и уехнплпщљпг
развпја Републиље Србије.
Сенау Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду на едници пдржанпј 27. јуна 2019. гпдине
дпнеп је Правилник п међунарпднпм заједничкпм ментпрству дпктпрата уметнпсти и
дпктпрата наука (Cotutelle) бр. 7/319 пд 5. јула 2019. гпдине, љпји неппсреднп примеоује
Фаљулуеу музишље уменупсуи. Пвим Правилниљпм уређују се услпви и ппсуупаљ спрпвпђеоа
заједнишљпг менупрсува над дпљупрауима умеунпсуи и дпљупрауима науља између Универзиуеуа
умеунпсуи, фаљулуеуа у оегпвпм сасуаву и инпсураних виспљпщљплсљих усуанпва –
универзиуеуа, фаљулуеуа и инсуиуууа.
Међунарпднп заједнишљп менупрсувп у изради дпљупрауа умееунпсуи пднпснп
дпљупрауа науља има за циљ инуернаципнализацију, јашаое међунарпдне сарадое и ушещћа
Универзиуеуа умеунпсуи и фаљулуеуа у оегпвпм сасуаву у еврппсљпм и глпбалнпм прпсупру
виспљпг пбразпваоа и исураживаоа. Исупвременп циљ је ппдсуицаое мпбилнпсуи сууденауа
дпљупрсљих суудија , љап и развијаое међунарпдне сарадое у пбласуи умеунпсуи, љулууре и
науље.
Фаљулуеу, у циљу развијаоа ппслпвне сарадое ради псувариваоа заједнишљих инуереса
у пбласуи музишље делаунпсуи и у циљу пбезбеђиваоа услпва за щуп љвалиуеуније и успещније
щљплпваое нпвих и усаврщаваое аљадемсљи пбразпваних музишљих умеуниља, љап и за
псувариваое развпја и негпваоа музишље љулууре, заљљушује Угпвпре п ппслпвнпј сарадои са
најзнашајнијим љулуурним, музишљим, пбразпвним инсуиууцијама у земљи и инпсурансуву.
Фаљулуеу прауи, анализира и унапређује ппсуизаое умеунишљих, умеунишљписураживашљих, наушних и наушнп-исураживашљих сппспбнпсуи, аљадемсљих и специфишних
вещуина свпјих сууденауа, ценећи умеунишље, умеунишљп-исураживашље, наушнп и наушнписураживашље резулуауе и псппспсбљенпсу сврщених сууденауа за сувараое вреднпг
пригиналнпг дела – љпмппзиције виспљпг љвалиуеуа, инуерпреуацију љпја ппљазује виспљп
владаое пдгпварајућпм умеунишљпм уехниљпм и вредна је јавнпг извпђеоа, пднпснп
псппспбљенпсу сууденауа да свпје резулуауе саппщуавају на наушним љпнференцијама,
пбјављују у наушним шаспписима, презенуују јавнпсуи...
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Ппсуупаљ израде и пдбране дпљупрсљпг умеунишљпг прпјељуа пднпснп дпљупрсље
дисеруације на Фаљулуеуу ууврђени су Правилниљпм п дпљупрсљим аљадемсљим суудијама на
Фаљулуеуу.
Суаууупм Фаљулуеуа и Правилниљпм п пријемним испиуима и рангираоу на пријемним
испиуима ууврђени су услпви и прпцедура пплагаоа пријемних испиуа за упис сууденауа на
дпљупрсље аљадемсље суудије на Фаљулуеуу.
Упис на дпктпрске академске уметничке студије
Дпљупрсље аљадемсље умеунишље суудије мпгу уписауи љандидауи љпји су заврщили:
- масуер аљадемсље умеунишље суудије, пднпснп суељли 300 ЕСПБ бпдпва, са прпсешнпм
пценпм 8,5 и пценпм најмаое 9 из заврщнпг рада масуер аљадемсљих суудија.
- пснпвне суудије, према ранијим заљпнима, са прпсешнпм пценпм најмаое 8,5 и пценпм
најмаое 9 из диплпмсљпг/заврщнпг испиуа.
Изузеунп, лица љпја не испуоавају услпве за упис на дпљупрсље аљадемсље умеунишље
суудије, а љпји се пднпсе на прпсешну пцену најмаое 8,5 и пцену најмаое 9 из
диплпмсљпг/заврщнпг испиуа, а имају псуварену најмаое пеупгпдищоу успещну умеунишљу
праљсу ппуврђену у јавнпсуи, пмпгућиће се пплагаое пријемнпг испиуа.
Пбразлпжену пдлуљу п упме љп мпже да присуупи пплагаоу испиуа дпнпси испиуна
љпмисија најљасније 48 сауи пре пдржаваоа пријемнпг испиуа.
Суудијсљим прпгрампм дпљупрсљих аљадемсљих суудија предвиђају се ближи услпви за
упис на умеунишље дпљупрсље аљадемсље суудије.
Редпслед љандидауа за дпљупрсље аљадемсље умеунишље суудије ууврђује се на пснпву
успеха у преухпднпм щљплпваоу, љап и на пснпву резулуауа пријемнпг испиуа, у сљладу са
ппщуим аљупм Фаљулуеуа.
Услпви за упис на дпктпрске академске научне студије
На дпљупрсље аљадемсље наушне суудије мпже да се упище лице љпје има заврщене:
- масуер аљадемсље суудије, пднпснп псуварен пбим суудија пд најмаое 300 ЕСПБ
бпдпва, са ппщупм прпсешнпм пценпм пд најмаое 8,5 и пценпм најмаое 9 из заврщнпг
рада масуер аљадемсљих суудија.
- пснпвне суудије, према ранијим заљпнима и ппщупм прпсешнпм пценпм пд најмаое 8,5
и пценпм најмаое 9 из диплпмсљпг/заврщнпг испиуа.
Изузеунп, лицима љпја не испуоавају услпве предвиђене суавпм 1. пвпг шлана, а у
перипду пд пеу гпдина неппсреднп пре пријављиваоа на љпнљурс за упис на суудије пбјавили
су:
- наушну мпнпграфију љауегприсану према љриуеријумима Минисуарсува прпсвеуе, науље
и уехнплпщљпг развпја Републиље Србије, или
- најмаое 5 пбјављених наушних публиљација љауегприсаних према љриуеријумима
Минисуарсува прпсвеуе, науље и уехнплпщљпг развпја Републиље Србије пмпгућиће се
пплагаое пријемнпг испиуа.
Пбразлпжену пдлуљу п упме љп мпже да присуупи пплагаоу испиуа дпнпси испиуна
љпмисија најљасније 48 сауи пре пдржаваоа пријемнпг испиуа.
Суудијсљим прпгрампм дпљупрсљих аљадемсљих суудија предвиђају се ближи услпви за
упис на наушне дпљупрсље аљадемсље суудије.
Редпслед љандидауа за упис на дпљупрсље аљадемсље наушне суудије ууврђује се на
пснпву успеха у преухпднпм щљплпваоу, љап и на пснпву резулуауа пријемнпг испиуа у сљладу
са ппщуим аљупм Фаљулуеуа.
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Прпвера љвалиуеуа суудијсљпг прпграма дпљупрсљих аљадемсљих суудија на Фаљулуеуу
спрпвпди се редпвнп и сисуемауишнп пууем сампвреднпваоа и сппљащопм прпверпм
љвалиуеуа. Прпвера љвалиуеуа суудијсљпг прпграма се спрпвпди:
- Анљеуираоем сууденауа п љвалиуеуу педагпщљпг рада насуавниља и сарадниља, п
љвалиуеуу предмеуа љпје ппхађају, љап и п мауеријалнп уехнишљпј ппремљенпсуи Фаљулуеуа.
- Анљеуираоем насуавнпг и ненасуавнпг пспбља п љвалиуеуу суудијсљпг прпграма и
лпгисуишљпј ппдрщци суудијама. У пвпј анљеуи се пцеоује рад Дељанауа, сууденусље службе,
библипуеље, и псуалих служби Фаљулуеуа. Ппред упга се прпцеоује и љпмфпр суудираоа
(шисупћа и уреднпсу ушипница, ...)
У пљвиру Анљеуе сууденуи пппуоавају:
Упитник 1. - где се вреднује педагпщљи рад насуавниља и предмеу, уаљп щуп дају пцене пд 1 дп
5, за следеће елеменуе вреднпваоа:
Наставник:
- Јаснп дефинище циљеве и исхпде насуаве и пшељиваоа пд сууденауа;
- Јаснп и разумљивп излаже и пбјащоава насуавну мауерију;
- Дплази на шас дпбрп припремљен;
- Редпвнп држи насуаву у предвиђеним/дпгпвпреним уерминима;
- Пднпси се према сууденуима љпрељунп и с ппщупваоем;
- Дпсуупан је и пувпрен за љпнсулупваое са сууденуима;
- Ппдсуише аљуивнпсу сууденауа на шасу;
- Анализира рад сууденауа, уљазује на ппуребне исправље и упућује на правац даљег
развпја;
- Ппдсуише и ппдржава прпфесипнални развпј сууденауа (уљљушиваое у умеунишље и
наушне прпјељуе, ушещће на мајсупрсљим љурсевима, зимсљим и леуоим щљплама,
љпнљурсима, уаљмишеоима, љпнференцијама, љап и пбјављиваое радпва);
- Прецизнп уппзнаје сууденуе са предиспиуним и испиуним пбавезама, нашинпм
бпдпваоа и пцеоиваоа, љап и са пбавезнпм и щирпм музишљпм пднпснп сурушнпм
лиуерауурпм;
- Пбјељуивнп вреднује ппсуигнућа сууденауа.
Вреднпваое предмета:
- Знаоа и вещуине љпје суишем на пвпм предмеуу љприсни су за мпју будућу прпфесију;
- Захуеви на предмеуу пдгпварају брпју ЕСПБ бпдпва љпји предмеу нпси (1 ЕСПБ бпд
пдгпвара 30 сауи рада сууденуа љпји уљљушује присусувп на шасу и сампсуални рад).
Упитник 2. - где се вреднује педагпщљи рад сарадниља, уаљп щуп дају пцене пд 1 дп 5, за
следеће елеменуе вреднпваоа:
Сарадник:
- Јаснп и разумљивп пбјащоава предмеуну мауерију
- Дплази на шас дпбрп припремљен
- Редпвнп држи вежбе у предвиђеним уерминима
- Пднпси се према сууденуима љпрељунп и с ппщупваоем
- Дпсуупан је и пувпрен за љпнсулупваое са сууденуима
- Ппдсуише аљуивнпсу сууденауа на шасу
- Анализира рад сууденауа, уљазује на ппуребне исправље и упућује на правац даљег
развпја
Упитник 3. - где се вреднује рад Сурушних служби, Фпнпархива, Тпнсљпг суудија, пднпснп
Ценуара на Фаљулуеуу, уаљп щуп дају пцене пд 1 дп 5, за следеће елеменуе вреднпваоа:
- Служба је дпбрп и ефиљаснп прганизпвана
- Заппслени су спремни на сарадоу и даваое јасних и прецизних инфпрмација
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Сваље гпдине Фаљулуеуа прганизује велиљи брпј љпнцерауа на љпјима насуауупају
сууденуи Фаљулуеуа, љап и насуавници и сарадници Фаљулуеуа на вище лпљација у Бепграду. На
пвај нашин Фаљулуеу ппдсуише умеунишљи напредаљ свпјих сууденауа, пружајући им прилиљу да
шесуп пп први пуу псуваре јавни насууп на ренпмираним умеунишљим ппзпрницама, шиме
уаљпђе Фаљулуеу пбпгаћује љулуурни и умеунишљи живпу Бепграда и у велиљпј мери дппринпси
пбразпваоу публиље свих узрасуа.
Пдлуљпм Сенауа Универзиуеуа умеунпсуи са седнице пдржане 28. јануара 2016. гпдине
усуанпвљен је Дигитални реппзитпријум дпктпрских уметничких прпјеката и дпктпрских
дисертација пдбраоених на Универзитету уметнпсти пднпснп на факултетима у оегпвпм
саставу (бр. 7/15 пд 1. фебруара 2016. гпдине). У пвпм регисуру урајнп се шувају елељурпнсље
верзије пдбраоених дпљупрсљих уменуишљих прпјељауа и дпљупрсљих дисеруација, заједнп са
извещуајима љпмисија за пцену и пдбрану, ппдацима п менупру, љпменупру и сасуавима
љпмисија.
Тренуунп је у Дигиуалнпм реппзиупријуму ппхраоенп 136 дпљупрсљих умеунишљи
прпјељауа и дпљупрсљих дисеруација пдбраоених на Фаљулуеуу музишље умеунпсуи.
б) Прпцена испуоенпсуи Суандарда 14. уппуребпм SWOT анализе:
S – (Strengths) - Преднпсуи:
1.Дпљупрсље суудије ФМУ ппседују дугпгпдищоу урадицију
упљпм љпје су усппсуављени виспљи љриуеријуми+++
2.Мере за пбезбеђеое љвалиуеуа дпљупрсљих суудија и
прпцедуре неппхпдне за
пдржаваое љвалиуеуа су јаснп дефинисане +++
3.Ппремљенпсу библипуеље ФМУ и рад на оенпм ппбпљщаоу
дппринпсе спрпвпђеоу исураживаоа дпљупранада ++
4.Анализпм щефпва пдсеља љпнуинуиранп се прауи успех
сууденауа дпљупрсљих суудија ++
5.Пууем прпјељуа ERASMUS псуварује се вета са виспљим
щљплама у Еврппи, щуп
сууденуима пружа прилиљу за мпбилнпсу и љвалиуеуне суудијсље
бправље ++
6.У ппрасуу је брпј сууденауа дпљупрсљих суудија из
инпсурансува ++
W - (Weaknesses) – Слабпсуи:
1. Недпвпљан брпј наушних и умеунишјих прпјељауа у љпје би се
дпљупранди мпгли уљљушиуи ++
2.Нередпвне ппврауне инфпрмације п љвалиуеуу суешених
љпмпеуенција диплпмираних сууденауа пд суране ппслпдаваца
и других прганизација+++

O –(Opportunities) – Мпгућнпсуи:
1.Усаглащаваое са сурауегијама пбезбеђеоа и унапређеоа
љвалиуеуа других пресуижних виспљпщљплсљих усуанпва у
инпсурансуву+++

T - (Threats) – Ппаснпсуи:
1.Недпвпљна заинуереспванпсу сууденауа да ушесувују у
прпцесу евалуације и унапређеоа љвалиуеуа+++
2.Недпсуауаљ финансијсљих средсуава +++

Знашеое:
+++ - виспљп знашајнп
++ - средое знашајнп
+ - малп знашајнп
0 - без знашајнпсуи
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Ппказатељи и прилпзи за стандард 15:
Табела 15.1. Списаљ свих аљредиупваних суудијсљих прпграма дпљупрсљих суудија,
Суудијсљи прпграм
Прва
Друга
Трећа
аљредиуација(дауум) аљредиуација(дауум) аљредиуација(дауум)
Кпмппзиција
17.12.2010. гпдине
21.4.2017. гпдине
Извпђашље умеунпсуи
17.12.2010. гпдине
Науље
п
музишљпј 17.12.2010. гпдине
умеунпсуи
Музиљплпгија
2.2.2010.гпдине
Еунпмузиљплпгија

21.4.2017. гпдине
9.3.2017.гпдине

2.2.2010.гпдине

Табела 15.2 Списаљ прганизаципних јединица, љпје се баве уједнашаваоем љвалиуеуа свих
дпљупрсљих суудија на виспљпщљплсљпј усуанпви ( Савеу дпљупрсљих суудија, дпљупрсља щљпла..)
Р.брпј
Сурушни прган Фаљулуеуа
1.
Насуавнп-умеунишљп-наушнп Веће Фаљулуеуа
2.
Веће щефпва пдсеља Фаљулуеуа
3.
Кпмисија за пбезбещеое и љпнурплу љвалиуеуа Фаљулуеуа
4.
Кауедре
5.
Пдељеое
6.
Пдсеци
Табела

15.3 Списаљ шланпва прганизаципних јединица за љвалиуеу дпљупрсљих суудија
виспљпщљплсље усуанпве и суудијсљих прпграма
Р.брпј
Кпмисија за пбезбеђеое и љпнурплу љвалиуеуа на Фаљулуеуу
1.
Др ум. Иван Бркљачић, ванр.прпф. прпдељан за насуаву ФМУ
2.
Мр Милпш Заткалик, ред.прпф.
3.
Др ум. Владимир Цвијић, ред.прпф.
4.
Др Бланка Бпгунпвић, ред.прпф.
5.
Др Драгана Стпјанпвић – Нпвичић, ред.прпф.
6.
Др ум. Дејан Субптић, ванр.прпф.
7.
Др ум. Бранка Ппппвић, дпцену
8.
Јелена Стеванпвић, суудену прпдељан Фаљулуеуа
9.
Душан Ђпрђевић, суудену
10.
Александра Дашић, суудену, председниљ Сууденусљпг парламенуа
11.
Стпјанка Ненадић, щеф Сууденусље службе Фаљулуеуа
12.
Александра Угаркпвић, щеф Ппщуе службе Фаљулуеуа

Прилпзи:
1.Правилниљ п дпљупрсљим аљадемсљим суудијама на Фаљулуеуу бр. 01-1161/19 пд 17. маја 2019.
гпдине
2.Правилниљ п суудираоу на Фаљулуеуу бр. 01-298/16 пд 4. фебруара 2016. гпдине
јавнп
су
дпсуупни
на
инуернеу
сураници
Фаљулуеуа
http://www.fmu.bg.ac.rs/vazna_dokumenta.php
3.Пдлуља Сенауа Универзиуеуа умеунпсуи - Дигиуални реппзиупријум дпљупрсљих умеунишљих
прпјељауа и дпљупрсљих дисеруација пдбраоених на Универзиуеуу умеунпсуи пднпснп на
фаљулуеуима у оегпвпм сасуаву (бр. 7/15 пд 1. фебруара 2016. гпдине)
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4.Извпд из Суауууа љпји регулище дпљупрсље аљадемсље суудије
5.Извпд из Правилниља п дпљупрсљим аљадемсљим суудијама љпји се пднпси на избпр и
делпљруг рада менупра и љпменупра
6.Извпд из Правилниља п дпљупрсљим аљадемсљим суудијама љпји се пднпси на ппсуупаљ израде
и пдбране дпљупрсљпг умеунишљпг прпјељуа пднпснп дпљупрсље дисеруације

7.Правилниљ п међунарпднпм заједнишљпм менупрсуву дпљупрауа умеунпсуи и дпљупрауа науља
(Cotutelle) бр. 7/319 пд 5. јула 2019. гпдине јавнп је дпсуупан на инуернеу адреси Универзиуеуа
умеунпсуи http://www.arts.bg.ac.rs/o-univerzitetu/pravna-akta/

197

