
МУЗИЧКА РЕЖИЈА 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

ТАБЕЛА 5.2 
  



Спецификација предмета 

Рб. Шифра предмета Назив предмета 

1 MAAP1 Акустика прпстпра 

2 MADM1 Аналпгна синтеза - истприја и пракса 

3 MAPA1 Аутпрскп и српдна права 

4 MADM4 Жива електрпнска музика - live performance 

5 MARZ1 Заврщни рад - израда и пдбрана 

6 MAZI1 Заврщни рад - истраживаоа 

7 MAFF1 Мастеринг и финални фпрмати 

8 MADM2 Меначмент медија музишке прпдукције 

9 MAMS1 МИДИ систем 

10 MAMR1 Музишка режија 1 

11 MAMR2 Музишка режија 2 

12 MADM5 Музишка режија - Електрпнска музика 

13 MADM5 Музишка режија - Класишни састави и инструменти 

14 MADM5 Музишка режија - Пппуларна музика 

15 MADM3 Музишка режија у интерактивним пкружеоима 

16 MADM5 Музишка режија - Чез музика 

17 MAOS1 Пбрада и рестаурација снимака 

18 MAOA1 Пснпве акустике и психпакустике 

19 MAOO1 Принципи пркестрације 

20 MADM2 Психплпгија и вещтина кпмуникације 

21 MAAS1 Слущаое и анализа снимака 1 

22 MASM1 Спфтвер за прпдукцију музике 

23 MAPS1 Струшна пракса 

24 MAAE1 Студијска аудиптехника и електрпника 

25 MADM1 Увпд у електрпнску музику 

26 MADM3 Увпд у примеоену музику 

27 MADM4 Хибриднп снимаое и микспваое 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAAP1 - Акустика прпстпра 

Наставници: Баракскаи Златкп, гпстујући прпфеспр; Мијић М. Мипмир, предаваш ван раднпг пднпса 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое са пспбинама специфишнпсти звушнпг ппља у затвпренпм прпстпру. Приказују се пснпвни мпдели кпјим се 
пписује звушнп ппље у прпстпријама и нумеришки параметри кпји се при тпме кпристе. Такпђе се представљају пснпвни 
принципи акустишкпг дизајна прпстприја и захтеви кпји се ппстављају у карактеристишним врстама прпстприја. 

Исхпд предмета:  
Студент стише пснпвна знаоа п звушнпм ппљу у прпстпријама, п карактеристишним ппјавама у оихпвпм акустишкпм пдзиву и 
параметрима кпјим се квантификују. Такпђе стишу сппспбнпст да разумеју захтеве акустишкпг дизајна прпстприја и метпде 
кпјим се тп ппстиже. 

Садржај предмета:  
 
Тепријска настава 
Увпдни ппјмпви п звуку 
Rефлексијe и оихпва карактеризација 
Импулсни пдзив прпстприје 
Мпдели звушнпг ппља у прпстпријама 
Средства акустишкпг дизајна: апспрпципни материјали и кпнструкције, дифузпри, рефлектпри 
Метпде дизајна студијских прпстпра и кпнцертних сала 
Пснпвни ппјмпви звушне изплације 
 
Практишна настава  
Мереое импулснпг пдзива у разлишитим прпстпријама 
Мереоа на физишкпм мпделу прпстприја 
Израшунаваое пбјективних параметара  
Демпнстрација прпцеса аурализације у разлишитим прпстприма 
Демпнстрација акустишкпг мереоа у некпликп кпнцертних сала, са и без пзвушеоа 

Литература:  
1. H.Kuttruff, „Room acustics“, Spon Press, 2009. 
2. M.Barron, „Auditorium Acoustics and Architectural Design“, Spon Press, 2000. 
3. Щумарац Павлпвић, М.Мијић, „Електрпакустика“, ЕТФ, Бепград, 2017. 
4. Скрипте у електрпнскпм пблику 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 15 
Вежбе: велишина групе дп 15 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Практишна настава 10 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 

Дпмаћи задаци 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAAN1 - Аналпгна синтеза - истприја и пракса 

Наставници: Хпфман М. Срђан, прпфеспр емеритус; Милпјкпвић Р. Милан, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Тепријскп и практишнп уппзнаваое са пснпвама аналпгне синтезе звука 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап пснпвна знаоа из пбласти аналпгне синтезе звука, псппспбљен је за рукпваое аналпгним синтетизерима 
звука, дигиталним емулацијама аналпгних синтетизера, те дискретним извприма и мпдификатприма аудип сигнала 

Садржај предмета:  
 
Ппјам физишких аналпгних велишина, аналпгни електрпакустишки претвараши (микрпфпни, звушници) 
Пбјащоеое ппјмпва: аудип канал, псцилације, ппјашаоа, ппвратне спреге – миксаое и наснимаваое 
Уређаји за аналпгну синтезу звука – псцилатпри, ппјашала, филтери, миксери 
Адитивна и суптрактивна синтеза звука 
Аналпгни музишки инструменти  
„Кпнкретна музика“ и „Шиста електрпнска музика“ 
Аналпгни синтетизери звука са наппнским управљаоем 
Аналпгни синтетизери звука са дигиталним управљаоем 
Спфтверске емулације аналпгних уређаја 
Истпријски знашај аналпгне синтезе у музици 
Мпгућнпсти савремене имплементације принципа аналпгне синтезе 
 
Практишна настава извпди се делпм на уређајима у лабпратприји, а делпм у Студију ФМУ и Електрпнскпм студију Радип 
Бепграда 
Вежба 1: реализпваое кратке музишке целине самп уз ппмпћ дискретне ппреме – псцилатпра, ппјашала, филтера и миксера 
Вежба 2: реализпваое кратке музишке целине на аналпгнпм синтетизеру звука уз претхпднп кприщћену ппрему 
Вежба 3: извпђеое музишке целине или импрпвизације на аналпгнпм синтетизеру уживп, без снимаоа и секвенцираоа 
Вежба 4: (ЕСРБ) креираое једнпг звушнпг пбјекта уз ппмпћ синтетизера Synthi 100 (звук некпг музишкпг инструмента или 
кпнкретан звук нпр. сирена, цвршак итд.) 
Вежба 5: Кратка музишка фпрма у кпјпј ће студент демпнстрирати све претхпднп кприщћене технике 
 
Заврщни испит 
Репрпдукција Вежбе 5 уз представљаое краћег писанпг елабпрата п делу (max. 3 стр.) 

Литература:  
1. Радпванпвић, Владан, Музика и електрпакустишка музика, Нпви Сад, Издавашка коижница Зпрана Стпјанпвића, 2010. 
2. Хпфман, Срђан, Пспбенпсти електрпнске музике, Коажевац, Нпта, 1995. 
3. Микић, Весна, Музика у технпкултури, Бепград, ФМУ, 2000. 
4. Holmes, Thom, Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture, Routledge, 2012. 
5. Manning, Peter, Electronic and Computer Music, Oxford Univercity Press, 2014. 
6. Schmitz, Reinhard, Analog Synthesis: The Newbie Guide to Synthesizers and Sound Design, Omnibus Pr & Schirmer, 1999. 
7. Jenkins, Mark, Analog Synthesizers: Understanding, Performing, Buying, Focal press, 2007. 
8. Vail Mark, The Synthesizer: A Comprehensive Guide To Understanding, Programming, Playing, And Recording The Ultimate 
Electronic Music Instrument, Oxford Univercity Press, 2014. 
9. Welsh, Fred, Welsh's Synthesizer Cookbook: Synthesizer Programming, Sound Analysis, and Universal Patch Book, Fred Welsh, 
2003. 
10. Pinch, Trevor, Analog Days: The Invention and Impact of the Moog Synthesizer, Harvard University Press, 2004. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 300 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 20 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Практишна настава 20 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAPA1 - Аутпрскп и српдна права 

Наставници: Лукинпвић В. Марип, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Уписана пдгпварајућа гпдина студија  

Циљ предмета:  
Предмет даје преглед савремених рещеоа прихваћенх у дпмену аутпрскпг и српдних права. Циљ је да се студенти уппзнају 
и са нашинпм уступаоа аутпрских права путем угпвпра, щтп је пд ппсебнпг знашаја за студенте, с пбзирпм да екпнпмски 
аспекти искприщћаваоа аутпрскпг и српдних права пбезбеђују правну сигурнпст и материјалну надпкнаду за оихпв рад. 

Исхпд предмета:  
Сампсталнп разумеваое пснпвних ппјмпва аутпрских и српдних права и нашина оихпвпг функципнисаоа у пракси, какп би у 
будућем прпфесипналнпм раду мпгли да примене стешена знаоа. 

Садржај предмета:  
1.Истпријски развпј аутпрских дела/ Ппјам аутпрскпг дела 2.Пригиналнпст аутпрских и српдних дела 3.Пбим права 4. Наслпв 
аутпрскпг дела 5.Врсте аутпрских дела и услпви защтите 6.Изведена дела/Извпђаши у раднпм пднпсу 7.Прераде аутпрских 
дела 8.Плагијат 9.Субјекат аутпрскпг права (Аутпр и кпаутпр/кпаутпри филмскпг дела/Аутпри сппјених дела) 10.Садржина 
субјективнпг аутпрскпг права (мпрална и импвинска права аутпра 11.Аутпрскп делп ствпренп у раднпм пднпсу 
12.Пгранишеоа импвинских права аутпра 13.Пствариваое аутпрскпг права (индивидуалнп пствариваое права/кплективнп 
пствариваое – Прганизације за кплективнп  пствариваое аутпрских и српдних права)14.Српдна права: Правп 
интерпретатпра 15. Драмскп музишка дела 16. Музишка дела 16.Правп филмскпг прпдуцента (прпизвпђаша видепграма) 
17.Правп прпизвпђаша фпнпграма 18.Правп прпизвпђаша емисије – радипдифузнп правп 19.Правп издаваша слпбпднпг дела 
20. Правп прпизвпђаша базе ппдатака 21.Судска защтита аутпрскпг и српдних права 22.Јавни дпмен/ Copyleft /Лиценце 
креативне заједнице 23. Испит. 

Литература:  
1. М. Лукинпвић: Интелектуална свпјина, Правни факултет Универзитета Унипн/ Службени гласник 
2. Практикум за аутпрскп и српдна права, Правни факултет Универзитета Унипн/ Службени гласник, 2006. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

кплпквијум-и 30 усмени испт 60 

активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAZM1 - Жива електрпнска музика - live performance 

Наставници: Хпфман М. Срђан, прпфеспр емеритус; Милпщевић-Мијанпвић С. Татјана, редпвни прпфеспр; Савић М. 
Светлана, ванредни прпфеспр; Ппппвић Б. Бранка, дпцент; Крукаускас Мантаутас, гпстујући прпфеспр 

Сарадници: Кпраћ М. Владимир, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: заврщен курс Увпд у електрпнску музику 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је уппзнаваое студента са пспбенпстима електрпнскпг медија, развијаоа сппспбнпсти за  креираое прпјекта 
и кпнтрплисаое спфтверскпг (и хардверскпг) пкружеоа кпје пмпгућава живп извпђеое електрпнске, пднпснп електрп-
акустишке кпмппзиције. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује ппзнаваое медија и знаоа и вещтине пптребне за креираое прпјекта кпји пмпгућава живп 
извпђеое електрпнске или електрп-акустишке кпмппзиције. 

Садржај предмета:  
 
Предмет се бави специфишнпстима електрпнскпг медија и уже је усмерен на сам шин извпђеоа електрпнске кпмппзиције.  
Уппзнаваое са мпгућнпстима живпг извпђеоа; припремпм и прганизпваоем садржаја кпји ће бити кприщћен тпкпм 
извпђеоа; кприщћеое разлишитих спфтверских пкружеоа ппгпдних за реализпваое живпг извпђеоа електрпнске музике; 
мпгућнпстима интеракције електрпнскпг парта са акустишким инструментима уз унапред припремљену и псмищљену 
интеракцију два медија; упптреба хардверских кпмппненти кпје пмпгућавају кпнашнп упблишеое кпмппзиције тпкпм живпг 
извпђеоа. 
 
Припрема и прганизација спфтверскп-хардверскпг пкружеоа за извпђеое електрпнске кпмппзиције. 
 
Испитни захтев 
Практишни деп: Демпнпстрација извпђеоа електрпнске кпмппзиције. 
Усмени деп: Пбразлпжеое практишнпг рада 

Литература:  
1. Brann, Hans-Joachim. Music and Technology in the Twentieth Century. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2002. 
2. Chadabe, Joel. Electric sound: the past and promise of electronic music. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 1997 
3. Griffiths, Paul. A guide to electronic music. London: Thames and Hudson, 1979 
4. Hofman, Srđan. Osobenosti elektronske muzike. Nota Knjaževac, 1995. 
5. Manning, Peter. Electronic and computer music. Oxford: Oxford University Press, 2004 
6. Puckette, Miller.The Theory and Technique of Electronic Music, 2005 
7. Stockhausen, Karlheinz. Četiri kriterijuma elektronske muzike. Niš, M. Miladinovid, 1989. 
8. Waldhams, Waine. Dictionary of Music Production and Engineering Terminology. Schrimer Books, New York, 1988. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 300 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 20 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Дпмаћи задаци 10 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MARZ1 - Заврщни рад - израда и пдбрана 

Наставници: --- 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 14 

Услпв: Пплпжени сви испити 

Циљ предмета:  
Сампстална израда и пдбрана заврщнпг рада – музишке режије снимка 

Исхпд предмета:  
Сампстална реализација кпмплетне музишке режије кпмппзиције пп избпру. При изради и пдбрани заврщнпг рада  студенти 
ппказују да су савладали све фазе музишке режије – препрпдукцију, снимаое и прпдукцију у студију и ппстпрпдукцију. У 
раду студенти пбједиоују и креативнп кпристе  претхпднп стешена знаоа и вещтине  из пбласти музишке режије. Студенти 
су стимулисани да унпсе нпвине у ппступке музишке режије и такп ппстигну већу уметнишку и кпмерцијалну вреднпст 
кпнашнпг снимка. 
 
Заврщни рад треба да садржи финални снимак кпмппзиција у трајаоу мин. 30 минута, у фпрматима пптребним за 
дистрибуцију и презентацију, кап и писани деп са детаљним пписпм  ппступака кпји су кприщћени у свим фазама музишке 
режије 

Садржај предмета:  
 
Припрема (препрпдукција) :  
-уппзнаваое са делпм, дефинисаое циља, истраживаое аудитпријума и већ ппстпјећих снимака истпг или слишнпг дела; 
-дпгпвпр са аутприма и/или извпђашима п кпнашнпм звуку, кап и жанрпвским и стилским пдредницама у пквиру кпјих ће се 
музишка режија кретати; 
-пдређиваое нашина снимаоа и прпналажеое пдгпварајућег студија или прпстпра; 
-рад на припреми за улазак у студип:  присуствпваое прпбама, прилагпђаваое извпђеоа услпвима снимаоа и крајоем 
циљу прпдукције, прпцена спремнпсти за ппшетак снимаоа; 
-прпцена брпја сати у студију и укупних трпщкпва снимаоа; 
-пп пптреби  рещаваое питаоа аутпрских права. 
 
Прпдукција у студију: 
-избпр и ппставка микрпфпна 
-снимаое првпг слпја и наснимаваое (пп пптреби) 
-рад са музишарима на дпбијаоу пптималнпг израза – атмпсфера, кпмуникација, преппзнаваое распплпжеоа и 
пдређиваое пауза за пдмпр; 
-прпцена нивпа извпђеоа и дпмета извпђаша, сугестије и кпрекције интерпретације у пднпсу на ппстављени циљ и услпве 
технплпгије; 
-микспваое; 
 
Ппстпрпдукција: 
-анализа технишких параметара снимка – фреквенцијски баланс, динамика, прпстпрнпст, щирина, субјективна гласнпћа; 
-пдређиваое и тестираое неппхпдних технишких кпрекција; 
-избпр референтних снимака; 
-ппређеое са референтним снимцима, кпрекција пп прпцени; 
-прпвера резултата на свим дпступним системима за репрпдукцију – студијски мпнитпри, кућне мини линије, ТВ, мпбилни 
телефпни, лаптпп и десктпп звушници; 
-израда мастера за разлишите нпсаше и фпрмате дистрибуције снимака – ЦД, грампфпнска плпша, ЈУ ТЈУБ, мп3 итд 

Литература:  
1. James Burgess, Richard, The Art of Music Production - THE THEORY AND PRACTICE, fourth edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 
New York, USA, 2013. 
2. Ђпрђе Петрпвић, Снимаое и прпдукција музике I ФМУ, Бепград, 1991 
3. Bobby Owsinsky , The mixing engineer's handbook, MIX books, 1999 
4. Литература за пдгпварајуће предмете зависнп пд изабранпг жанра 
Шланци из шаспписа Sound on sound:  www.soundonsound.com 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Сампсталан рад студента на припреми заврщнпг рада 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 0 Заврщни испит: Ппена - 100 

  Пдбрана Заврщнпг рада 100 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAZI1 - Заврщни рад - истраживаоа 

Наставници: --- 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Уписана друга гпдина студија 

Циљ предмета:  
Студијски истраживашки рад је деп припрема заврщнпг рада у ужпј уметнишкпј пбласти Музишке режије, али пбухвата и 
припрему других предмета и уметнишких прпјеката. Оегпва пснпвна улпга је впђеое и усмераваое студента у примени 
стешених знаоа (интерпретативних, тепријских, аналитишких, метпдплпщких) у циљу сампсталнпг:   
 
- усаврщаваоа и самппствариваоа у изабранпм ппдрушју уметнишкпг рада, према склпнпстима и сппспбнпстима кандидата;  
- прпушаваоа мпгућнпсти и метпда за рещеое задатака уз ппмпћ литературе или дпбре уметнишке праксе;  
- прпушаваоа прпблема и закљушиваое п мпгућим рещеоима на пснпву спрпведених истраживаоа и анализа 

Исхпд предмета:  
Суденти планирају све фазе заврщнпг рада у пбласти Музишке режије – препрпдукцију, прпдукцију у студију и 
ппстпрпдукцију. Креативнп кпристе  претхпднп стешена знаоа и вещтине из пбласти Mузишке режије, имају дубпкп 
разумеваое практишних и тепријских студија и умеју да кпристе тп знаое у даљем уметнишкпм развпју. Стишу сппспбнпст 
пптпунп сампсталнпг ушеоа и реализације најкпмплекснијих уметнишких захтева, имају критишку сампсвест и сппспбни су да 
иницирају заједнишке прпјекте, да рукпвпде заједнишким прпјектима и ушествују у тимскпм раду, дпгпвараоу и 
прганизацији 

Садржај предмета:  
Тепријска настава 
Фпрмира се у складу са темпм заврщнпг рада свакпг кандидата ппјединашнп, а у зависнпсти пд слпженпсти и структуре 
прпјекта. Садржајем предмета пбухваћена је и припрема јавне презентације заврщнпг рада 
Практична настава 
/ 

Литература:  
1. James Burgess, Richard, The Art of Music Production - THE THEORY AND PRACTICE, fourth edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 
New York, USA, 2013. 
2. Ђпрђе Петрпвић, Снимаое и прпдукција музике I ФМУ, Бепград, 1991 
3. Bobby Owsinsky , The mixing engineer's handbook, MIX books, 1999 
4. Литература за пдгпварајуће предмете зависнп пд изабранпг жанра 
Шланци из шаспписа Sound on sound:  www.soundonsound.com 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Сампстални рад кандидата и кпнсултације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 0 Заврщни испит: Ппена - 0 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAFF1 - Мастеринг и финални фпрмати 

Наставници: Хпфман М. Срђан, прпфеспр емеритус; Стпјанпвић Д. Маркп, дпцент 

Сарадници: Ђпрђевић Д. Лазар, асистент; Кпраћ М. Владимир, асистент; Симић М. Станкп, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Савладаваое принципа мастеринга и пбушаваое за креираое финалнпг - прпдукципнпг мастер снимка. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап пснпвна знаоа из пбласти ппстрпдукције и спреман је за креираое прпдукципг мастера музишкпг дела. 
Савладап је технишке и естетске критеријуме вреднпваоа квалитета снимка музишкпг дела и спреман је да сам примени 
креативне ппступке у фази мастеринга. 

Садржај предмета:  
 
Сагледаваое знашаја ппстпрпдукципне фазе рада у прпдукцији музике. 
Уппзнаваое са ппступцима ппстпрпдукције и дефинисаое ппјма прпдукципнпг мастера. 
Утицај акустике и аудиптехнике у прпцесу мастеринга. 
Преднпсти и мане дигиталнпг мастеринга. 
Преднпсти и мане аналпгнпг мастаринга. 
Кпмбинпваое дигиталнпг и аналпгнпг прпцесинга зарад дпбијаоа најбпоег прпдукципнпг мастера. 
Креираое прпдукципнпг мастера у зависнпсти пд тпга где ће се музика кпристити. (CD, Youtube, WEB, stock, филм, 
телевизија, радип, реклама..)  
 
Практишна настава извпди се делпм на кпмпјутерима у лабпратприји, а делпм у Студију ФМУ 
Рад у спфтверима за ппстпрпдукцију музике – WaveLab, Sound Forge. 
Кприщћеое алата за прпдукцију музике у циљу пствариваоа пптреба мастеринга кпнкретнпг снимка (plug-ins). 
Прпмена динамишких и спектралних прпцеспра у дигиталнпм и аналпгнпм дпмену. 
Кприщћеое спфтвера за анализу музишкпг садржаја. 
Креативна упптреба плагинпва и експпртпваое финалнпг снимка за тражени медиј. 
Кпмбиваое дигиталних и аналпгних пкружеоа у циљу дпбијаоа најбпљег резултата. 
 
Заврщни испит – практишни деп 
Мастеринг једнпг музишкпг снимка пп жељи студента. 
 
Заврщни испит – усмени деп 
Пбразлпжеое ппступака при мастерингу практишнпг дела. 

Литература:  
1. Owsinski, Bobby, The Mastering Engineer's Handbook 4th Edition, Bobby Owsinski Media Group, West Burbank, CA 91505, 2017. 
2. Katz, Bob, Mastering Audio, Third Edition: The Art and the Science, ISBN-10: 0240818962, 2013. 
3. Rumsey, Francis, McCormick, Tim Sound and Recording: An Introduction, Third edition, Focal Press, 1997 
4. Ђпрђе Петрпвић, Снимаое и прпдукција музике I ФМУ, Бепград, 1991 
5. Alten, R. Stelnley, Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014. 
6. Tomlinson, Holman, 5.1 surround sound, Focal Press, 2000 
7. James Burgess, Richard, The Art of Music Production - THE THEORY AND PRACTICE, fourth edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 
New York, USA, 2013. 
8. https://steinberg.help/wavelab_pro/v10/en/ 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Практишна настава 20 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAMM1 - Меначмент медија музишке прпдукције 

Наставници: Никплић М. Мирјана, редпвни прпфеспр; Каран М. Марија, предаваш ван раднпг пднпса 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да студенте уппзна са ппщтим аспектима меначмента медија и специфишпстима меначмента музишке 
прпдукције кпја се мпже пдвијати у пквирима медијских прганизација, устанпва културе, кпнцерних агенција и крпз 
сампсталну, предузетнишку активнпст ппјединаца. Пружајући најсавременија знаоа везана за прпграмске, технишке, 
прганизаципне, нпрмативне, естетске, етишке и маркетинщке кпмппненте меначмента медија и музишке прпдукције, 
предмет је у великпм пбиму кпмпатибилан са пптребама савремнпг тржищта рада и заппщљаваоа 

Исхпд предмета:  
Пп пплпженпм испиту студент би требалп да распплаже щирпким спектрпм тепријских знаоа и примеоених вещтина 
захваљујући кпјима мпже да пбавља меначерске ппслпве у дпмену музишке прпдукције у пквирима и ван пквира медијских 
устанпва и прганизација. Истпвременп би требалп да буде псппспбљен да делује у складу са захтевима савремене музишке 
и медијске сцене и успещнп се бави ппслпвима: музишкпг уредника и сарадника у медијима, кпнцертним агенцијама, 
устанпвама културе; музишкпг прпдуцента; аутпра примеоене музике; дизајнера музике за медијске садржаје и прпграме; 
прпдуценте музишких фестивала и музишких дпгађаја; меначера ансамбала, бендпва и сплиста најразлишитијих музишких 
жанрпва 

Садржај предмета:  
 
1. Медији у глпбалнпм медијскпм пкружеоу – ппјам, карактеристике и класификација. 2-3. Меначмент медија и музишке 
прпдукције – ппјам, функције меначмента, фактпри (унутращои/сппљащои), типпви и нивпи меначмента, меначери 
медија/меначери музишке прпдукције. 4. Изражајна средства у медијскпј и музишкпј прпдукцији. 5-6. Фпрме, жанрпви и 
типпви медијске прпдукције 7. Функције медија и музике у медијима 8. Технишки аспекти медијске и музишке прпдукције. 9. 
Прпдукција музишких садржаја у медијима (music programming). 10. Музишки ансамбли-уметнишки, прпграмски, технишки 
аспекти. 11. Прпдукција фпнпграфа - нпсаша звука. 12. Меначмент музишких дпгађаја (music event): фестивали, кпнцерти, 
директни пренпси. 13. Маркетинг медија и музишке прпдукције. 14. Нпрмативни аспекти медијске и музишке прпдукције 
(медијски закпни, аутпрска права, етика) 15. Испит 

 

Литература:  
1. Berns, Vilijam: Menadžment i umetnost, Clio, Beograd, 2010. 
2. Збпрник Анатпмија радија, РТС – Радип Бепград и Институт ФДУ, Бепград, 2007. 
3. Маришић, др Никпла: Меначмент радија, РТС – Радип Бепград и Институт ФДУ, Бепград, 2007. 
4. McLeish, Robert, Radio Production, Focal Press, 1998. 
5. Нисбет, А: Снимаое и пбрада звука, Универзитет уметнпсти, Бепград, 1990. 
6. Simid Mitrovid, Darinka: DA CAPO ALL INFINITO, Radio Beograd, Beograd, 1988. 
7. Stefanovid, Predrag Grof: Džez orkestar Radio televizije Beograd - prvih četrdeset godina, RTS, Beograd, 1998 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
предаваоа ех catedra, интерактивне дискусије и дебате усаглащене са темама предаваоа, израда семинарскпг рада и 
оегпва усмена пдбрана на испиту 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Семинарски рад 40 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAMS1 - МИДИ систем 

Наставници: Хпфман М. Срђан, прпфеспр емеритус; Стпјанпвић Д. Маркп, дпцент; Крукаускас Мантаутас, гпстујући 
прпфеспр 

Сарадници: Ђпрђевић Д. Лазар, асистент; Кпраћ М. Владимир, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Стицаое знаоа п музишким инструментима, специфишнпстима разлишитих инструменталних група, кап и нашинима и 
закпнитпстима оихпвпг кпмбинпваоа у ансамблу. Псппспбљаваое студената за пркестрираое за разлишите типпве 
ансамбала 

Исхпд предмета:  
Пвладаваое принципима пркестрације за мале и велике камерне саставе, затим за гудашки и, на крају, симфпнијски 
пркестар двпјнпг и трпјнпг састава,  у функцији ппстизаоа звука жељенпг квалитета.  
Разумеваое пднпса разлишитих типпва инструмената и инструменталних група у ансамблима, кап и звушнпг резултата кпји 
пни прпизвпде. Пвладаваое слущнпм анализпм слпјевитпсти фактуре музишких примера кпји се пласирају у разлишитим 
медијима, у циљу ппстизаоа бпљег баланса у звушнпј “слици” кпју, снимајући разлишите врсте музике, музишки прпдуценти 
желе да ппстигну. 

Садржај предмета:  
 
Кратка истприја МИДИ система. Дефинисаое щта је тп МИДИ и где прпналази примену.  Уппзнаваое са свим фпрматима 
МИДИ система. 
Миди хијерахија – Миди канали, ппртпви и групе.   
Разумеваое и дефинисаое миди ппрука (Basic MIDI Messages, Control Change Messages)  и МИДИ фајлпва (Generall MIDI and 
Standard MIDI Files). 
Изушаваое хардверских МИДИ уређаја, МИДИ спфтвера и оихпве интеграције са рашунарским технплпгијама. 
 
Савладаваое теприје крпз практишну примену МИДИ хардвера и МИДИ спфтвера намеоених за прпдукцију музике. 
Псмищљаваое и ппвезиваое целпкупнпг МИДИ система зарад рещаваое кпнкретнпг задатка. 
Кприщћеое хардвеских МИДИ уређаја и МИДИ спфтвера у рашунарским пкружеоима, и оихпвп кпмбинпваое. 
 
Испит-практишни деп  
Реализација једне вежбе кпја ппдразумева упптребу МИДИ хардвера или МИДИ спфтвера или кпмбинацију хардвера и 
спфтвера. 
Усмени испит 
Пбразлпжеое ппступака при реализацији практишнпг рада. 

Литература:  
1. Guerin, Robert, MIDI Power!: The Comprehensive Guide 2nd Edition, Course Technology, Boston, USA, 2008. 
2. Miles Huber, David, The MIDI Manual, Third Edition: A Practical Guide to MIDI in the Project Studio, Focal Press, Abingdon, Oxon, 
UK, 2007. 
3. Станимирпвић, Љиљана, МИДИ системи, Вища електрптехнишка щкпла, Бепград, 2006. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 300 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 20 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Дпмаћи задаци 10 Усмени испит 30 

Активнпст на шаспвима 10 Испит – практишни деп 40 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAMR1 - Музишка режија 1 

Наставници: Хпфман М. Срђан, прпфеспр емеритус; Стпјанпвић Д. Маркп, дпцент 

Сарадници: Ђпрђевић Д. Лазар, асистент; Кпраћ М. Владимир, асистент; Симић М. Станкп, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 12 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Савладаваое пснпва прпдукције музике, уппзнаваое са улпгпм и задацима музишкпг прпдуцента. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап пснпвна знаоа п прпцесу прпдукције музике кап скупу ппступака кпјима се уметнишка ппрука 
кпмппзитпра и интерпретација извпђаша на најбпљи нашин пренпсе на снимак музишкпг дела. Псппспбљен је да у фази 
препрпдукције припреми извпђаше за улазак у студип, пдабере адекватан нашин снимаоа кап и студип и  прпцени време 
пптребнп за снимаое и микспваое. 
У дпгпвпру са аутприма и/или  извпђашима дефинище циљ снимаоа у пднпсу на аудитпријум кпме је снимак намеоен.  
 У фази снимаоа и прпдукције у студију псппспбљен је да сампсталнп впди једнпставна снимаоа и ради са музишарима на 
дпбијаоу пптималнпг нивпа интерпретације. Савладап је  разлишите стандардне технике ппставке микрпфпна у циљу 
дпбијаоа квалитетнпг звука. 
Уппзнат је са пснпвним ппступцима у пбради звука. Мпже сампсталнп да пбаваља микспваое музишких снимака маоих 
састава. 

Садржај предмета:  
 
Ппјам прпдукције музике, разлике између снимаоа музике и снимаоа звука 
Фазе  прпцеса прпдукције музике:  препрпдукција, прпдукција у студију и ппстпрпдукција 
Препрпдукција: 
 уппзнаваое са садржајем кпји се снима, истраживаое аудитпријума и већ ппстпјећих снимака дела, 
дефинисаое циља и пдређиваое нашина снимаоа, пдабир адекватнпг студија, прпцена пптребнпг времена 
рад са музишарима, прилагпђаваое интерпретације дефинисанпм циљу и пгранишеоима технплпгије 
Прпдукција у студију: 
Врсте снимаоа, преднпсти и мане 
Директнп-на-стереп ("direct-to-stereo") снимаое 
Кпмппненте звука инструмената са аспекта снимаоа музике 
Ппставка микрпфпна кап креативан ппступак – улпга музишкпг прпдуцента 
Избпр микрпфпна – врсте микрпфпна и технишке карактеристике 
Ппставка микрпфпна из даљине, дпбијаое прирпднпг звука.  
Ппставка из близине, примери разлишитих инструмената 
Пбрада бпје – фреквенцијски спектар, ппсези фреквенција музишких инструмената 
карактеристике ппјединих фреквенција, 
упптреба филтара и еквилајзера 
Динамика музишких инструмената и састава, мпгућнпсти вернпг пренпщеоа на снимак.  
Пбрада динамике, музишки, естетски и технишки критеријуми.  
Упптреба кпмпреспра, лимитера , експандера и гејта 
Звук прпстпра, прирпдна и вещташка јека – реверберација.  
Елементи звушне слике, ”sound stage” : щирина, дубина, лпкализација инструмената, стабилнпст 
Улпга музишкпг прпдуцента у фази микса: аутпрски дппринпс - лишни пешат. 
 
Практишна настава извпди се делпм на кпмпјутерима у лабпратприји, а делпм у Студију ФМУ 
Вежбе у студију: уппзнаваое са функцијама аудип миксера Щтудер 900 
Прикљушиваое микрпфпна, пдређиваое нивпа сигнала 
Примери ппставке микрпфпна 
Упптреба филтара и еквилајзера 
Снимаое разлишитих инструмената и састава 
Вищеканалнп снимаое: снимаое, наснимаваое и микспваое.  
Преппзнаваое карактеристика фреквенцијских ппсега 
Избегаваое грещака при пбради динамике: упптреба кпмпреспра, лимитера, експандера и гејта.  
Упптреба вещташке реверберације, дубина у снимку. Планпви у звушнпј слици 
Пднпс врщне вреднпсти и средоег нивпа, гласнпћа снимка 
Анализа и кпрекције финалнпг микса. 
 
Кплпквијум 
Избпр и ппставка микрпфпна за сплп инструмент или глас са снимаоем. 
 
Заврщни испит – практишни деп 
Прпдукција једне кпмппзиције намеоене за маои извпђашки састав. 
 



Завршни испит – усмени деп 
Пбразлпжеое практишнпг дела. 

Литература:  
1. Мијић, Милпмир, Аудиптехника ЕТФ, Бепград, 2004 
2. Мијић, Мипмир, Увпд у акустику, ЕТФ, Бепград2004 
3. Rumsey, Francis, McCormick, Tim Sound and Recording: An Introduction, Third edition, Focal Press, 1997 
4. Ђпрђе Петрпвић, Снимаое и прпдукција музике I ФМУ, Бепград, 1991 
5. Alten, R. Stelnley, Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014. 
6. Tomlinson, Holman, 5.1 surround sound, Focal Press, 2000 
7.  umarac Pavlovid, Dragana i Mijid Miomir, Elektroakustika, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2017. 
8. James Burgess, Richard, The Art of Music Production - THE THEORY AND PRACTICE, fourth edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 
New York, USA, 2013. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  4 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 22 
Дпдатни пблик наставе: групна настава, велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Кплпквијум-и 10 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAMR2 - Музишка режија 2 

Наставници: Хпфман М. Срђан, прпфеспр емеритус; Стпјанпвић Д. Маркп, дпцент 

Сарадници: Ђпрђевић Д. Лазар, асистент; Кпраћ М. Владимир, асистент; Симић М. Станкп, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 12 

Услпв: Пплпжен предмет Музишка режија 1 

Циљ предмета:  
Стицаое знаоа из пбласти технплпгије снимаоа музике пптребних за ппсап музишкпг прпдуцента.  Прпщириваое знаоа из 
пбласти прпдукције музике. Уппзнаваое са прпдукцијским ппступцима кпји имају за циљ вернп и квалитетнп пренпщеое 
звука на савремене медије. Студенти су псппспбљени да критишки сагледавају прпцес прпдукције музике и активнп 
ушествују у оему. 

Исхпд предмета:  
Стицаое знаоа из пбласти технплпгије снимаоа музике пптребних за ппсап музишкпг прпдуцента.  Прпщириваое знаоа из 
пбласти прпдукције музике. Уппзнаваое са прпдукцијским ппступцима кпји имају за циљ вернп и квалитетнп пренпщеое 
звука на савремене медије. Студенти су псппспбљени да критишки сагледавају прпцес прпдукције музике и активнп 
ушествују у оему. 

Садржај предмета:  
Садржај предмета: 
Тепријска и практишна настава ( лабпратприја и студип ) 
Вищеканалнп снимаое већих састава. Напредне и нестандардне технике ппставке микрпфпна.  
Напредни ппступци у пбради звука .  
Птклаоаое сметои и грещака у звуку. 
Ппстпрпдукција: 
кпнфигурација студија и пптребна техника 
кпрекција бпје и динамике 
пднпс врщне вреднпсти и средоег нивпа, гласнпћа снимка 
кприщћеое референтних снимака 
технишка исправнпст снимка -  стандарди за разлишите медије  
дигитални и аналпгни фпрмати гптпвпг снимка  
" production master " за плпшу, ЦД, Јутјуб итд. 
 
Кплпквијум 
Избпр и ппставка микрпфпна за кпмбинпвани извпђашки састав. 
 
Заврщни испит – практишни деп 
Прпдукција једне кпмппзиције за већи извпђашки састав са електрпникпм. 
 
Завршни испит – усмени деп 
Пбразлпжеое практишнпг дела. 

 

Литература:  
1. Петрпвић, Ђпрђе, Снимаое и прпдукција музике, ФМУ, Бепград, 1992 
2. Петрпвић, Ђпрђе, Краткп упутствп за кприщћеое микс пулта ЩТУДЕР 900, ФМУ, Бепград, 1991 
3. Bruce, Bartlett, Stereo microphone techniques, Focal Press, 1991 
4. Нисбет Алек, Снимаое и пбрада звука, Универзитет уметнпсти у Бепграду, 1990 
5. David Gibson, The art of mixing, Mix Books, 1997 
6. Alten, R. Stelnley, Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014. 
7.  umarac Pavlovid, Dragana i Mijid Miomir, Elektroakustika, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2017. 
8. James Burgess, Richard, The Art of Music Production - THE THEORY AND PRACTICE, fourth edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 
New York, USA, 2013. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  4 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 22 
Дпдатни пблик наставе: групна настава, велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Кплпквијум-и 20 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAME1 - Музишка режија - Електрпнска музика 

Наставници: Хпфман М. Срђан, прпфеспр емеритус; Милпщевић-Мијанпвић С. Татјана, редпвни прпфеспр; Савић М. 
Светлана, ванредни прпфеспр; Ачић М. Дращкп, дпцент; Ппппвић Б. Бранка, дпцент; Крукаускас Мантаутас, гпстујући 
прпфеспр 

Сарадници: Кпраћ М. Владимир, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 12 

Услпв: заврщен курс Увпд у електрпнску музику 

Циљ предмета:  
 
Псппспбљаваое за прпдукцију електрпнске музике 

Исхпд предмета:  
Студент је уппзнат са савременим тенденцијама у прпдукцији електрпнске музике. Сппспбан је да ппмера стандарде у звуку 
и интерпретацији електрпнске музике 

Садржај предмета:  
 
Уппзнаваое са специфишнпстима и прпблемима прпдукције електрпнске музике.  
Анализа снимака, нпве тенденције. 
Снимаое и едитпваое аудип и МИДИ секвенце за електрпнску кпмппзицију. 
Узпркпваое (семплпваое) и пбрада аудип секвенци. 
Ппстпрпдукција микса електрпнске музике. 
Мпгућнпст утицаја прпдуцента на интерпретацију и звушну слику. 
Прпстпр за инпвације у звуку. 
 
Снимаое и прпдукција електрпнских инструмената (спфтверских и хардверских). 
Пбрада и мпнтажа снимљенпг материјала. 
Креативна упптреба хардвера и спфтвера за пбраду звука и манипулација звукпм ради дпбијаоа нпвих естетских фпрми. 
Ппстпрпдукција микса електрпнске музике. 
Финализација снимака и креираое прпдукципнпг мастера. 
Заврщни испит 
Практишни деп: Прпдукција eлектрпнске кпмппзиције. 
Усмени деп: Пбразлпжеое практишнпг рада. 

Литература:  
1. Douglas, Alan. Electronic music production. London: Pitman Publishing, cop. 1973 
2. Alten, R. Stelnley.  Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014. 
3. Hofman, Srđan. Osobenosti elektronske muzike. Nota Knjaževac, 1995. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Дпмаћи задаци 10 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAKS1 - Музишка режија - Класишни састави и инструменти 

Наставници: Хпфман М. Срђан, прпфеспр емеритус; Милпщевић-Мијанпвић С. Татјана, редпвни прпфеспр; Савић М. 
Светлана, ванредни прпфеспр; Ачић М. Дращкп, дпцент; Ппппвић Б. Бранка, дпцент; Стпјанпвић Д. Маркп, дпцент 

Сарадници: Ђпрђевић Д. Лазар, асистент; Симић М. Станкп, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 12 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое за прпдукцију класишних састава и инструмената 

Исхпд предмета:  
Студент је уппзнат са савременим тенденцијама у прпдукцији класишних састава. Сппспбан је ппмера стандарде у звуку и 
интерпретацији какп класишних такп и дела савремених кпмппзитпра. 

Садржај предмета:  
 
Уппзнаваое са специфишнпстима и прпблемима прпдукције класишних састава.  
Анализа снимака и извпђеоа, нпве тенденције. 
Карактеристике звука пркестра, хпра, сплистишких инструмената. 
Мпгућнпст утицаја прпдуцента на интерпретацију и звушну слику. 
Прпстпр за инпвације у звуку. 
 
Снимаое састава: ппставка микрпфпна, вернп пренпщеое бпје и динамике класишних састава. 
Пбрада снимљенпг материјала: мпнтажа снимљенпг материјала и упптреба аудип прпцеспра (динамишких, временских, 
спектралних и кпмбинпваних). 
Микс класишних састава: прпналажеое најбпљег пднпса снимљених музишких инструмената и креираое студип мастера. 
Кпмбинпваое и усклађиваое снимака класишнпг састава и електрпнске музике. 
Креираое прпдукципнпг мастера у пднпсу на медиј (CD, WEB, телевизија, радип, филм) 
 
Koлпквијум 
Снимаое и прпдукција једне кпмппзиције за камерни ансамбл. 
Испит – практишни деп 
Снимаое и прпдукција две кпмппзиције, пд кпјих je једна за хпр или (камерни) пркестар или сплисту са пркестрпм.  
Усмени испит 
Пбразлпжеое практишнпг дела испита 

Литература:  
1. Петрпвић, Ђпрђе, Снимаое и прпдукција музике, ФМУ, Бепград, 1992 
2. Петрпвић, Ђпрђе, Краткп упутствп за кприщћеое микс пулта ЩТУДЕР 900, ФМУ, Бепград, 1991 
3. Bruce, Bartlett, Stereo microphone techniques, Focal Press, 1991 
4. Нисбет Алек, Снимаое и пбрада звука, Универзитет уметнпсти у Бепграду, 1990 
5. David Gibson, The art of mixing, Mix Books, 1997 
6. Alten, R. Stelnley, Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014. 
7.  umarac Pavlovid, Dragana i Mijid Miomir, Elektroakustika, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2017. 
8. James Burgess, Richard, The Art of Music Production - THE THEORY AND PRACTICE, fourth edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 
New York, USA, 2013. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Кплпквијум 10 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAPZ1 - Музишка режија - Пппуларна музика 

Наставници: Јпванпвић В. Драгана, ванредни прпфеспр; Ппппвић Ј. Пгоен, ванредни прпфеспр; Милпщевић Б. Тијана, 
дпцент; Стпјанпвић Д. Маркп, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 12 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое за савремену прпдукцију пппуларне и чез музике 

Исхпд предмета:  
Студент је уппзнат са савременим тенденцијама у прпдукцији пппуларне и чез музике. Сппспбан је ппмера стандарде у 
звуку и интерпретацији чез и ппп дела савремених кпмппзитпра. Сппспбан је да направи кпмпрпмис између кпмерцијалне, 
квалитативне и уметнишке вреднпсти снимка, кап и да унпси нпве идеје и ппмера стандарде жанрпва.  

Садржај предмета:  
 
Уппзнаваое са карактеристикама жанрпва пппуларне музике, ппдврстама чеза и мпгућим смерницама прпдукције.  
Анализа ппстпјећих (ппшев пд двадесетпг века), референтних и дпступних снимака.  
Анализа актуелних трендпва прпдукције, прпјекција смерпва прпдукције ппп и чез музике.   
Редпслед снимаоа и прпдукције при снимаоу у студију. 
Карактеристике снимаоа и прпдукције инструменталних сплиста. 
Снимаое и прпдукција електрпнских инструмента карактеристишних за пппуларни жанр: електришна гитара, бас гитара, 
разлишите клавијатуре. 
Снимаое и прпдукција ритам секције – бубоарске депнице.  
Карактеристике ппставке и прпдукције аранжмана разлишитих ппджанрпва пппуларне музике. 
Прпдукција дувашких секција биг бенда. 
Карактеристике снимаоа и прпдукције рпк састава.  
Прпдукција инструменталне чез и ппп музике. 
Прпдукција впкалнп-инструменталне чез и ппп музике. 
Снимаое и прпдукција впкалних сплиста – пднпс према гласу у пднпсу на стил и жанр.  
Снимаое и прпдукција групе певаша и пратећих впкала у пднпсу на аранжман и финални микс.  
Снимаое и прпдукција сппјева ансамбала: класишни инструменти и ансамбли у сппју са ппп (рпк) ансамблпм;  чез ансамбли 
у сппју са ппп и класишним инструментима и ансамблима.  
Уппзнаваое са мпгућнпстима спајаоа аранжираоа (ппп, чез) са етнп инструментима – снимаое и прпдукција. 
Уппзнаваое са мпгућим прпблемима прпдукције музике разлишитих ппп и чез жанрпва – људски фактпр, инструменти, 
адекватнпст сплиста.  
Утицај прпдуцента на звушну слику и квалитет интерпретације. 
Прпстпр за инпвације у звуку и интерпретацији.  
 
Практишна настава извпди се на кпмпјутерима у лабпратприји,испитни рад у Студију ФМУ. 
Снимаое и/или пбрада звука  ппп и рпк састава, инстументалних сплиста – ппп и чез инструмената, впкалних сплиста,  
Микс ппп/чез ансамбала – успещнпст микса крпз специфишнпсти живпг звука и кприщћеоа технплпгије.  
Анализа и кпрекције финалнпг микса. Припрема гптпвпг снимка за плпшу, ЦД, Јутјуб итд. 
Кплпквијум: 
Прпдукција једне кпмппзиције ппп или чез жанра, маоег састава  
Заврщни испит: 
Практишни деп: Прпдукција две кпмппзицијa ппп или чез жанра, пд кпјих је најмаое једна са впкалним делпм  
Усмени деп: пбразлпжеое практишнпг рада 

Литература:  
1. Moretti, Dan: Producing and Mixing Contemporary Jazz, ISBN: 0-87639-088-2, SKU: 50449554 
2. Howard, L. J., Gordon, Tommy,: Music Production Tips, Tricks, and Secrets: for all Producers, Musicians, Beat Makers, 
Songwriters, and Media Composers (Music Producer), ISBN:978-1-09-973780-0 
3. Gibson, David: The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production, ISBN-13: 978-0815369493, ISBN-10: 
0815369492  
4. Harding, Phil: Pop Music Production: Manufactured Pop and BoyBands of the 1990s (Perspectives on Music Production),  ISBN-
13: 9780815392804, ISBN-10: 081539280X 
5. Swindali, Tommy: Electronic Dance Music Production: The Advanced Guide On How to Produce Music for EDM Producers, ISBN 
9781072450795 
6. Hepworth-Sawyer, Russ; Hodgson, Jay; Marrington,  Mark;: Producing Music (Perspectives on Music Production), ISBN-13: 978-
0415789219, ISBN-10: 0415789214 
7. Brown, Jake: Rick Rubin: In the Studio, 
8. Gibson, David: The Art of Mixing (Mix Pro Audio Series),  ISBN-13: 978-9282802106,  ISBN-10: 9282802108 
9. Rogers, John: Recording Studio Secrets: How To Make Big Money From Home! (Home Recording Studio, Audio Engineering, 
Music Production Secrets Series: Book 3), ISBN-13: 978-1688816183, ISBN-10: 1688816186 
10. Holmes, Thom: Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture (Taylor & Francis 2008) 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Кплпквијум 10 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 

Дпмаћи задаци 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAIO1 - Музишка режија у интерактивним пкружеоима 

Наставници: Милијанпвић М. Дпбривпје, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са интерактивним рашунарским пкружеоима у кпјима се имплементирају елементи музишке режије 
и пбушаваое за рад на истим. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап пснпвна знаоа п разлишитим интерактивним пкружеоима у кпјима су елементи музишке режије оихпви 
саставни делпви. Пвладап је пснпвама кприщћеоа спфтвера намеоеним интерактивним медијима и савладап је технишкп-
технплпщке ппступке у креираоу једнпставних интерактивних задатака. Студент налази примену музишке режије у 
реализацији интерактивних уметнишких фпрми и креира пригиналнп интерактивнп музишкп делп. 

Садржај предмета:  
 
Дефинисаое ппјма интерактивнпсти. Уппзнаваое са интерактивним рашунарским пкружеоима. 
Ппјам интерактивнпсти у уметнпсти. Пренпщеое инфпрмација и шулних надражаја дп кприсника (ушесника) и пбрнутп. 
Сппј уметнпсти и науке у свету интерактивнпсти. 
Улпга и задатак музишкпг редитеља у изради музишкпг (звушнпг) интерактивнпг дела – музишки редитељ кап аутпр дела. 
Улпга и задатак музишкпг редитеља у изради вищемедијскпг дела кпји укљушује елементе музишке режије – музишки 
редитељ кап кпаутпр дела. 
 
Уппзнаваое спфтвера и хардвера кпји се кпристе у интерактивним уметнишким дисциплинама. 
Рад у MAX прпграмскпм пкружеоу – пснпвнп прпграмираое. 
Рад у MIDI систему. 
Кпмбинпваое снимаоа музике и пбраде снимљенпг материјала са интерактивним спфтверима ради креираоа нпвих 
фпрми. 
Кприщћеое MIDI кпнтрплера, аудип интерфејса и пснпвних електрпнских склпппва за интерактивне радпве (ARDUINO). 
 
Испит-практишни деп  
Псмищљаваое и реализација интерактивнпг музишкпг рада. 
 
Усмени испит 
Пбразлпжеое идеје за рад и пбјащоеое реализаципних ппступака. 

Литература:  
1. Cipriani, Alessandro, Giri, Maurizio, Electronic Music and Sound Design - Theory and Practice with Max 8 - Volume 1 (Fourth 
Edition), Contemponet, 2019. 
2. Guerin, Robert, MIDI Power!: The Comprehensive Guide 2nd Edition, Course Technology, Boston, USA, 2008. 
3. Miles Huber, David, The MIDI Manual, Third Edition: A Practical Guide to MIDI in the Project Studio, Focal Press, Abingdon, Oxon, 
UK, 2007. 
4. Станимирпвић, Љиљана, МИДИ системи, Вища електрптехнишка щкпла, Бепград, 2006. 
5. https://create.arduino.cc/projecthub 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Практишна настава 20 Усмени испит 20 

Активнпст на шаспвима 10 Испит – практишни деп 50 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MADZ1 - Музишка режија - Чез музика 

Наставници: Јпванпвић В. Драгана, ванредни прпфеспр; Никплпв Л. Владимир, ванредни прпфеспр; Ппппвић Ј. Пгоен, 
ванредни прпфеспр; Илић Д. Иван, дпцент; Стпјанпвић Д. Маркп, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 12 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое за савремену прпдукцију чез музике 

Исхпд предмета:  
Студент је уппзнат са савременим тенденцијама у прпдукцији  чез музике. Сппспбан је ппмера стандарде у звуку и 
интерпретацији чез дела савремених и кпмппзитпра двадесетпг века. Сппспбан је да направи кпмпрпмис између 
кпмерцијалне, квалитативне и уметнишке вреднпсти снимка, кап и да унпси нпве идеје и ппмера стандарде жанрпва 

Садржај предмета:  
 
Тепријска настава 
Уппзнаваое са карактеристикама жанрпва чез музике и мпгућим смерницама прпдукције.  
Анализа ппстпјећих (ппшев пд двадесетпг века), референтних и дпступних снимака.  
Анализа актуелних трендпва прпдукције, прпјекција смерпва прпдукције  чез музике.   
Редпслед снимаоа и прпдукције при снимаоу у студију. 
Карактеристике снимаоа и прпдукције инструменталних сплиста. 
Снимаое и прпдукција ритам секције – бубоарске депнице.  
Карактеристике ппставке и прпдукције аранжмана разлишитих ппджанрпва чез музике. 
Прпдукција дувашких секција биг бенда. 
Прпдукција инструменталне чез музике. 
Прпдукција впкалнп-инструменталне чез музике. 
Снимаое и прпдукција впкалних сплиста – пднпс према гласу у пднпсу на стил и жанр.  
Снимаое и прпдукција сппјева ансамбала: класишни инструменти и ансамбли у сппју са  чез ансамблпм.  
Уппзнаваое са мпгућнпстима спајаоа чез аранжираоа са етнп инструментима – снимаое и прпдукција. 
Уппзнаваое са мпгућим прпблемима прпдукције музике чеза – људски фактпр, инструменти, адекватнпст сплиста.  
Утицај прпдуцента на звушну слику и квалитет интерпретације. 
Прпстпр за инпвације у звуку и интерпретацији 
 
Практишна настава 
Извпди се на кпмпјутерима у лабпратприји, испитни рад у Студију ФМУ. 
Микс чез ансамбала – успещнпст микса крпз специфишнпсти живпг звука и кприщћеоа технплпгије.  
Анализа и кпрекције финалнпг микса. Припрема гптпвпг снимка за плпшу, ЦД, Јутјуб итд. 
Кплпквијум: Прпдукција једне кпмппзиције чез жанра, маоег састава  
Заврщни испит: Практишни деп: Прпдукција две кпмппзицијa чез жанра, пд кпјих је најмаое једна са впкалним делпм  
Усмени деп: пбразлпжеое практишнпг рада 

Литература:  
1. Moretti, Dan: Producing and Mixing Contemporary Jazz, ISBN: 0-87639-088-2, SKU: 50449554 
2. Gibson, David: The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production, ISBN-13: 978-0815369493, ISBN-10: 
0815369492 
3. Brown, Jake: Rick Rubin: In the Studio, 
4. Gibson, David: The Art of Mixing (Mix Pro Audio Series),  ISBN-13: 978-9282802106,  ISBN-10: 9282802108 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 15 
 
Вежбе: велишина групе дп 15 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Кплпквијум 10 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 

Дпмаћи задаци 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAOS1 - Пбрада и рестаурација снимака 

Наставници: Хпфман М. Срђан, прпфеспр емеритус; Стпјанпвић Д. Маркп, дпцент; Крукаускас Мантаутас, гпстујући 
прпфеспр 

Сарадници: Ђпрђевић Д. Лазар, асистент; Кпраћ М. Владимир, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Стицаое знаоа и савладаваое ппступака пбраде и рестаурације снимака. 

Исхпд предмета:  
Студент је уппзнат са алатима и ппступцима у пбради стереп и мпнп снимака. Савладап је принципе пбраде снимака и 
псппспбип се за врщеое кпрекције аудип записа кап и креативну упптребу алата за пбраду снимака. 
Oбушип се за рад на рестаурацији снимака музике, кпји ппдразумевају преснимаваое музике са аналпгних нпсаша на 
дигитални нпсаш (A-D кпнверзију), пбраду у рашунарскпм пкружеоу и креираое ремастеризпванпг снимка 

Садржај предмета:  
   
Практишна настава у лабпратприји 
 
Пбрада 
Уппзнаваое са прпграмима за пбраду звука – Wavelab, Sound Forge, Audacity 
Уппзнаваое са дпдатним спфтверима – алатима за пбраду снимака. 
Анализа снимка – анализа нивпа, анализа фреквенцијскпг спектра, анализа фаза. 
Кпрекција фреквенцијскпг спектра и динамике – критеријуми и ппступци. 
Кприщћеое динамишких, временских и спектралних прпцеспра у фази пбраде снимка. 
Редукција щума, прпстпра и фреквенцијскпг спектра у фази пбраде снимка. 
Рестаурација 
Рад са аналпгним уређајима за снимаое и репрпдукцију звука. Ппвезиваое аналпгних уређаја и дигиталних снимаша звука. 
Рад на кпмпјутеру у спфтверима за снимаое и пбраду звука у циљу кпрекције и рестаурације снимака музишких дела. 
Кприщћеое алата за скидаое щума. 
Кпрекција спектралнпг садржаја и динамикпг ппсега. 
Сузбијаое сметои (брумпва, глишева, клиппванја, крцкаоа...). 
Нивелација нивпа звука (fade in, fade out, crossfade). 
Креираое нпвпг прпдукципнпг мастера – ремастер. 
 
Завршни испит – практишни деп 
Пбрада вищеканалнпг снимка једне музишке нумере или рестаурација једнпг снимка. 
 
Заврщни испит – усмени деп 
Усмена експликација ппступака примеоених тпкпм израде практишнпг рада. 

Литература:  
1. Alten, R. Stelnley, Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014. 
2. Katz, Bob, Mastering Audio, Third Edition: The Art and the Science, ISBN-10: 0240818962, 2013.  
3. Петрпвић, Ђпрђе, Снимаое и прпдукција музике I, ФМУ, Бепград, 1991 
4. https://steinberg.help/cubase_pro/  
5. https://steinberg.help/wavelab_pro/v10/en/ 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 

     

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Практишна настава 10 Усмени испит 20 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Испит – практишни деп 50 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAOA1 - Пснпве акустике и психпакустике 

Наставници: Баракскаи Златкп, гпстујући прпфеспр; Мијић М. Мипмир, предаваш ван раднпг пднпса 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое са физишким закпнитпстима настанака, прпстираоа и перцепције звука. Уппзнаваое са пснпвним техникама 
анализе звука у временскпм и фреквенцијскпм дпмену 

Исхпд предмета:  
Студент стише пснпвна знаоа п физишким механизмима генерисаоа звука прирпдних извпра звука, нашинима анализе звука 
у временскпм и фреквенцијскпм дпмену, п фенпменима кпји утишу на прпмене карактеристика звука на месту пријема. 
Студенти стишу знаоа кпја пмпгућавају бпље разумеваое прпцеса слущаоа, пднпснп фенпмене везане за пресликаваое 
звушних дпгађаја у аудитпрне дпгађаје 

Садржај предмета:  
 
Тепријска настава 
Звушни извпри. Звушнп ппље. Звушни таласи 
Ппјаве при прпстираоу звука 
Ппступци анализе звука у временскпм и фреквенцијскпм дпмену 
Механизам генерисаоа и карактеристике гпвпрнпг сигнала 
Механизам генерисаоа и карактеристике звука музишких инструмената 
Анатпмски и физиплпщки аспекти рада шула слуха 
Психпакустишки фенпмени у прпцесу слущаоа 
Стандардне димензије звушне слике при неппсреднпм слущаоу 
 
Практишна настава  
Демпнстрација прпцеса кпји ушествују у генерисаоу гпвпрнпг сигнала 
Рад са прпграмима за екстракцију пбележја гпвпрнпг сигнала 
Визуализација и анализа резпнантних ппјава крутих тела 
Демпнстрација суперппнираоа звушних таласа и анализа ппследица 
Аудитпрне демпнстрације – звушни примери психпакустишких фенпмена 
Мереое изпфпнских кривих 
Демпнстрација фреквенцијскпг маскираоа и критишних ппсега 
Перцепција висине 
Рад са прпграмима намеоеним за анализу звука у временскпм и фреквенцијскпм дпмену 

Литература:  
1. 1. Д.Щумарац Павлпвић, М.Мијић, „Електрпакустика“, ЕТФ, Бепград, 2017. 
2. 2. М.Мијић, “Аудип системи“, Академска мисап, Бепград, 2011. 
3. 3. J.Meyer, „Acoustics and the Performance of Music“, Springer, 2009. 
4. 4. Скрипте у електрпнскпм пблику 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: настава у ушипници 
Вежбе: слущаое аудитпрних демпнстрација и акустишка мереоа у ушипници, ппказна мереоа у некпј пд бепградских сала 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Практишна настава 10 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 

Дпмаћи задаци 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAOO1 - Принципи пркестрације 

Наставници: Ппппвић Б. Бранка, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Стицаое тепријскпг и практишнпг знаоа из пбласти МИДИ система. 

Исхпд предмета:  
Студент је пбушен за рад у МИДИ системским пкружеоима. Стекап је тепријска знаоа п миди системима и наушип какп се 
примеоују  елементи миди система у пракси. 

Садржај предмета:  
 
Пркестрација – знашеое, пснпвне карактеристике прпцеса; Фактура; Карактеристике инструмената и инструменталних група 
у пркестру; Кпмбинпваое инструменталних група у ансамблима и пркестру; Кпмппзиције за сплп инструменте; 
 
Мали камерни састави (пд дуа дп квинтета); Велики камерни састави и камерни пркестри; Гудашки пркестар; Симфпнијски 
пркестар двпјнпг састава; Симпфнијски пркестар трпјнпг састава; Кпнцерт за сплисту и пркестар; Глас и пркестар; Хпр и 
пркестар; Специфишни састави 
 
Вежбе из пкестрације за разлишите саставе 
 
Испитни захтев: 
Ппртфплип кратких задатака  из пркестрације за разлишите саставе рађених тпкпм гпдине и пркестрираое краће 
кпмппзиције (или пдлпмка) за симфпнијски пркестар двпјнпг састава 
 
Усмени испит: 
Пбразлпжеое ппступака рада у задацима и писменпм делу испита 

Литература:  
1. Obradovid, Aleksandar. Uvod u orkestraciju. Univerzitet Umetnosti u Beogradu, 1997. 
2. Adler, Samuel. Study of Orchestration, Third Edition. W. W. Norton & Company, 2002. 
3. Ракпв, Никплай Петрпвиш. Практишеский курс инструментпвки. Мпсква: Музыка, 1967. 
4. Rimsky-Korsakov, Nikolay. Principles of Orchestration. Dover Publications Inc., 1964. 
5. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich. Serenade for Strings. Edition Peters, 1985. 
6. Penderecki, Krzysztof. Threnody to the Victims of Hiroshima. Schott Music, 1960. 
7. Beethoven, Ludwig van. Symphony No. 1. Schott Music, 1964. 
8. Messiaen, Olivier. Turangalîla-Symphonie. Durand, 1967. 
9. Ligeti, Gyorgy. Lontano. Schott Music, 1978. 
10. Stravinsky, Igor. Le Sacre du Printemps. Boosey&Hawkes, 1989. 
11. Ligeti, Gyorgy. Études pour piano 1. Schott Music, 2002. 
12. Ligeti, Gyorgy. Études pour piano 2. Schott Music, 2006. 
13. Ligeti, Gyorgy. Études pour piano 3. Schott Music, 2006. 
14. Schoenberg, Arnold. Verklärte Nacht. Universal Edition, 1956. 
15. Berg, Alban. LyricSuite. UniversalEdition, 1988. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Дпмаћи задаци 10 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAPK1 - Психплпгија и вещтина кпмуникације 

Наставници: Бпгунпвић Д. Бланка, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
1.Уппзнаваое и разумеваое пснпвних психплпщких прпцеса тпкпм ппажаоа, извпђеоа и ствараоа музике (кпгниција, 
креативни прпцеси,  
2.уппзнаваое са пснпвним психплпщким кпнцептима неппхпдним за рад у групи и са группм (врсте група, групна структура 
и групна динамика, кпмуникација,  лидерствп, управљаое) 

Исхпд предмета:  
1.ппзнаваое пснпвних стратегија извпђеоа и ствараоа музике  
2.ппзнаваое пснпвних ппјмпва из пбласти психплпгије група, кпмуникације, лидерства  
3.ппзнаваое и примена вещтина пптребних за рад у групи и рад са разлишитим врстама група: вещтина кпмуникације, 
дпнпщеоа пдлука, управљаоа кпнфликтима, управљаоа временпм 
4.примена стешених знаоа и вещтина у прпфесипналнпм пкружеоу музишара 

Садржај предмета:  
Кпгнитивне пснпве аудитивнпг ппажаоа; Психплпщке пснпве извпђеоа и ствараоа музике; Креативне стратегије извпђеоа 
и ствараоа музике; Увпд у психплпгију група; Ппјам и врсте група; Групна динамика; креативни рад у групи; Кпмуникација – 
ппјам и врсте; Кпмуникација у прганизацији; Асертивна кпмуникација; Управљаое кпнфликтима; Дпнпщеое пдлука; 
Управљаое временпм; Лидерствп: ппјам и врсте; Стилпви рукпвпђеоа. 

Литература:  
1. Бпјанпвић, Р. (2004) Психплпгија међуљудских пднпса. Бепград: Центар за примеоену психплпгију. 
2. Ван Ппеље, С. (2018). Трансакципна анализа у прганизацијама. Нпви Сад: Психппплис. 
3. Вујић, Д. (2015). Кпмпетенције за рад и рукпвпђеое. Бепград: Центар за примеоену психплпгију 
4. Рпт, Н. (2015). Психплпгија група. Бепград: Завпд за учбенике. 
5. Табс, С. (2012). Кпмуникација. Принципи и кпнтекст. Бепград: Клип. 
6. Хавелка, Х. (2008). Спцијална перцепција. Бепград: Завпд за учбенике. 
7. Мандић,Т. (2003). Кпмуникплпгија. Психплпгија кпмуникације. Бепград: Клип. 
8. Радпщ, К. (2010). Психплпгија музике. Бепград: Завпд за учбенике 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 300 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 20 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Презентација рада 5 писмени испит 60 

Присуствп 5   

Активнпст на шасу 10   

Израда семинарскпг рада 20   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAAS1 - Слущаое и анализа снимака 1 

Наставници: Илић А. Анета, редпвни прпфеспр; Јпвишић Ј. Дубравка, редпвни прпфеспр; Каран М. Гпрдана, редпвни 
прпфеспр; Синадинпвић М. Дејан, редпвни прпфеспр; Станищић Д. Милена, редпвни прпфеспр; Бркљашић К. Иван, 
ванредни прпфеспр; Јпванпвић В. Драгана, ванредни прпфеспр; Ппппвић Ј. Пгоен, ванредни прпфеспр; Радић Р. Ненад, 
ванредни прпфеспр; Сретенпвић Б. Срђан, ванредни прпфеспр; Илић Д. Иван, дпцент; Маркпвић Д. Младен, дпцент; 
Ппппвић Б. Бранка, дпцент 

Сарадници: Глигпрић Г. Владимир, сампстални уметнишки сарадник; Младенпвић А. Наталија, сампстални уметнишки 
сарадник; Хпфман-Сретенпвић С. Неда, вищи уметнишки сарадник; Ђпрђевић Д. Лазар, асистент; Симић М. Станкп, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Изградоа естетских критеријума и уппзнаваое са стандардним и инпвативним приступпм прпдукцији музике. 

Исхпд предмета:  
Анализпм снимака са аспекта интерпретације и прпдукције студенти су сппспбни да прпцене дппринпс прпдукције 
успещнпсти прпјекта. Студент анализира баланс између музишкпг садржаја и прпдукције кпд врхунских снимака, и такп се 
псппспбљава да  свпје тумашеое музишкпг дела на прави нашин угради у кпнашну звушну слику.  
 
Уппзнаваое са нпвим трендпвима у прпдукцији музике. 

Садржај предмета:  
Слущаое и анализираое успещних снимака крпз истприју. Анализа дппринпса кпмппзиције, интерпретације, технишкпг 
квалитета и прпдукције утиску на слущапце. Пслущкиваое свих параметара звушне слике снимка музишкпг дела – динамике, 
спектра и прпстпрнпсти кап и укупнпг утиска изведбе једнпг дела. 
 
Слущаое и анализираое репрезентативних примера разлишитих музишких жанрпва (класишна,  електрпнска, чез, ппп, етнп). 
 
Кплпквијум 
Слущаое једнпг музишкпг дела и анализа истпг у виду писaне експликације. 
 
Испит – практишни деп, Усмени испит 
Преппзнаваое и анализа задатих снимака: тумашеое технишких и уметнишких квалитета и недпстатака. 

Литература:  
1. Marid, Ljubica, Vizantijski koncert, Kassel, Furore Verlag, 1959 
2. Marid, Ljubica, Ostinato super thema Octoicha, Kassel, Furore Verlag, 1963 
3. Радић, Дущан, Спната Леста, Бепград, САНУ, 1972 
4. Lutoslawski, Witold, Muzyka  a obna, Warsaw, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1958 
5. Lutoslawski, Witold, Jeux v nitiens, Warsaw, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1961 
6. Lutoslawski, Witold, Livre pour orchestre, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1968 
7. Фрајт, Лудмила, Еклпга за камерни пркестар, Удружеое кпмппзитпра Србије, 2002 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Кплпквијум-и 20 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – практишни деп 40 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MASM1 - Спфтвер за прпдукцију музике 

Наставници: Хпфман М. Срђан, прпфеспр емеритус; Стпјанпвић Д. Маркп, дпцент; Крукаускас Мантаутас, гпстујући 
прпфеспр 

Сарадници: Ђпрђевић Д. Лазар, асистент; Кпраћ М. Владимир, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Стицаое тепријскпг и практишнпг знаоа у раду на пснпвним спфтверима за прпдукцију музике. 

Исхпд предмета:  
Студент је пбушен за рад на главнпм спфтверу за вищеканалнп снимаое, пбраду и микс музике (DAW), за рад на дпдатним 
спфтверским алатима (плагинпвима), кап и рад на спфтверима за ппстпрпдукцију пднпснп финализацију снимака. 

Садржај предмета:  
 
Уппзнаваое са главним прпграмима за снимаое, пбраду и микс музике (DAW – Cubase, ProTools, Logic), кап и прпграмима 
за ппстпрпдукцију музике (WaveLab, Sound Forge). 
Уппзнаваое са алатима за пбраду звука – динамишки, временски и спектрални прпцеспри у пквиру DAW прпграма. 
Уппзнаваое са дпдатним алатима за пбраду звука – плагинпва. 
Уппзнаваое са алатима за анализу снимљенпг материјала. 
Уппзнаваое са виртуелним инструментима. 
 
Савладаваое теприје крпз практишну примену спфтвера за прпдукцију музике. 
Кприщћеое спфтвера за прпдукцију музике крпз прпдукципне фазе рада: препрпдукције, прпдукције, ппстпрпдукције. 
Препрпдукција: пдабир адекватнпг спфтвера, ппстављаое свих параметара прпјекта у зависнпсти пд намене музишкпг 
материјала кпји се снима. Везиваое и ппдещаваое спфтвера са аудип интерфејспм (rooting). 
Прпдукција: снимаое музике, наснимаваое музике, пбрада и мпнтажа снимљенпг материјала, микспваое, креираое 
студијскпг мастера. Примена спфтверских алата за пбраду аудип сигнала (плагинпва), алата за анализу аудип сигнала и 
виртуелних инструмената ппјединашнп и оихпвп међуспбнп ппвезиваое у прпцесу мискпваоа музике. 
Ппстпрпдукција: анализа студијскпг мастера, пбрада и финализација снимка пднпснп креираое прпдукципнпг мастера. 
Испит-практишни деп  
Реализација пднпснп прпдукција једнпг музишкпг дела кпја ппдразумева упптребу изушаваних спфтвера крпз све три 
прпдукципне фазе рада (препрпдукцију, прпдукцију, ппстпрпдукцију). 
Усмени испит 
Пбразлпжеое ппступака при реализацији практишнпг рада. 

Литература:  
1. Alten, R. Stelnley, Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014. 
2. https://steinberg.help/cubase_pro/  
3. https://steinberg.help/wavelab_pro/ 
4. https://books.apple.com/us/book/logic-pro-x-user-guide/id960809726 
5. http://resources.avid.com/SupportFiles/PT/Pro_Tools_Reference_Guide_2018.12.pdf 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 300 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 20 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Дпмаћи задаци 10 Усмени испит 30 

Активнпст на шаспвима 10 Испит – практишни деп 40 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAPS1 - Струшна пракса 

Наставници: --- 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Какп ФМУ негује и ствара будуће уметнике, извпђаше, наушнике и наставнике циљ струшне праксе је да се јпщ у тпку студија 
студентима пмпгући да се щтп шещће нађу у пкплнпстима и услпвима кпји ће им бити живптнп и раднп пкружеое 

Исхпд предмета:  
Уз пстале дисциплине у пквиру редпвнпг прпцеса студираоа струшна пракса пбезбеђује да се студенти сппственим 
искуствпм щтп бпље припреме, прпвере и псппспбе за прпфесипналнп бављеое свпјпј струкпм 

Садржај предмета:  
 
У струшнпј пракси се прпверају пдређени сегменти из пбласти ппјединих предмета струке дпвпђеоем студената у ппзицију 
да неппсреднп и у аутентишнпм амбијенту примене стешена знаоа и вещтине неппхпдне за квалификпванп и пдгпвпрнп 
бављеое прпфесијпм за кпју су се ппределили 

 

Литература:  

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ппсле нужних и неппхпдних пдређених припрема кпја пбавља студент уз ппмпћ и надзпр предметнпг наставника или 
сарадника у настави у прпцесу струшне праксе студент се ппставља у актуелну ситуацију кпја ће бити саставни деп оегпве 
свакпдневне прпфесипналне праксе 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 0 Заврщни испит: Ппена - 0 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAAE1 - Студијска аудиптехника и електрпника 

Наставници: Баракскаи Златкп, гпстујући прпфеспр; Мијић М. Мипмир, предаваш ван раднпг пднпса 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое са студијскпм аудиптехникпм и принципима функципнисаоа уређаја у студију. Студенти ће  тепријски и 
практишнп  савладати упптребу студијске аудиптехнике.  

Исхпд предмета:  
Студент стише пснпвна знаоа п аудиптехници, електрпнским кплима, ппвезиваоу уређаја и кпнфигурацији студија за 
снимаое  музике. Наушиће да тумаши технишке параметре  и да прпцеоује квалитет на пснпву спецификације уређаја. 
Псппспбљен је да у свакпј фази снимаоа пдабере пптималну кпнфигурацију аудип ланца. 

Садржај предмета:  
Кратак истпријат развпја аудиптехнике 
Пснпве електришних кпла – ппјам наппна, струје и  импедансе у аудиптехници; 
Аудип ланац - ппвезиваое уређаја, прилагпђеое импедансе, ел. гитара, грампфпн 
Кпнфигурација студија према намени – стереп или вищеканалнп снимаое, микспваое, ппстпрпдукција, кућни студип 
Аудип  миксер 
Уређаји за снимаое и репрпдукцију звука 
Мпнп и стереп звук 
Микрпфпни: принцип рада, ппдела према кпнструкцији и према усмеренпсти 
Звушници, студијски мпнитпри 
Уређаји за пбраду звука – фреквенцијска пбрада, пбрада динамике, реверберација, ефекти  
Аналпгнп и дигиталнп снимаое звука 
Нивп и динамишки ппсег кпнашнпг снимка: фпрмални и нефпрмални стандарди 
Кпмпјутер кап студијски уређај – улази и излази, аудип интерфејс, пптребан брпј канала 
Карактеристике аналпгних и дигиталних медија - трака, плпша, хард диск, кпмпакт диск, двд 
Дигитални запис звука 
Кпнфигурација студија ФМУ 
Уппзнаваое са функцијама аудип миксера Щтудер 900 – канали, групе, инсертне ташке и слаоа 
Ппређеое за спфтверским миксерима 
Прикљушиваое микрпфпна, пдређиваое нивпа сигнала 
Ппвезиваое  у ређаја у аудип ланац – хардверски и спфтверски 
Кпмпјутерски интерфејс – улази и излази сигнала, ппвезиваое са миксерпм 
Рукпваое уређајима: филтари и еквилајзери, уређаји за пбраду динамике, вещташки прпстпри, ефекти 
Кпнфигурација студија за стереп снимаое 
Кпнфигурација студија за вищеканалнп снимаое 
Кпнгфигурација студија за микспваое музике 
Кпнфигурација студија за ппстпрпдукцију 
Кућни студип  
Заврщни испит:  
Писмени тест  
Усмени испит  

Литература:  
1.  umarac Pavlovid, Dragana i Mijid Miomir, Elektroakustika, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2017. 
2. Петрпвић, Ђпрђе Снимаое и прпдукција музике I ФМУ, Бепград 1991 
3. Alten, R. Stelnley, Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014. 
4. Петрпвић, Ђпрђе Краткп упутствп за кприщћеое микс пулта ЩТУДЕР 900, ФМУ, Бепград 1991 
5. Mijid, Miomir, Audio Sistemi, Akademska misao, Beograd, 2011. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 300 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Дпмаћи задаци 20 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Испит – тест 40 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAEM1 - Увпд у електрпнску музику 

Наставници: Савић М. Светлана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: Кпраћ М. Владимир, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је уппзнаваое студента са настанкпм и развпјем електрпнске музике, пспбенпстима медија, електрпнским, 
пднпснп витруелним електрпнским инструментима и прпцеспм реализације електрпнске кпмппзиције уз упптребу 
пдгпварајућих кпмпјутерских прпграма. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује ппзнаваое медија, знаоа и вещтине пптребне за разумеваое електрпнскпг музишкпг дела и пснпвнп 
владаое прпцесима кпмппнпваоа и реализације електрпнске кпмппзиције. 

Садржај предмета:  
 
Предмет се бави специфишнпстима електрпнскпг медија и кпмппзиципнп-технишких ппступака при ствараое електрпнскпг 
музишкпг дела, истпријским развпјем електрпнскпг инструментарија, анализпм стваралашких резултата у пбласти 
електрпнске музике и пснпвним техникама кпмппнпваоа за електрпнски медиј. 
 
Израда звукпва за електрпнску кпмппзицију. 
Испитни захтев 
Минимум десет звукпва синтетизпваних у разлишитим електрпнским инструментима. Три питаоа из пређених пбласти. 

 

Литература:  
1. Adlešid, Miroslav. Svet zvoka in glazbe. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1994. 
2. Bloom, Holger van den. Digitalna estetika. Zagreb, Informator, 1988. 
3. Brann, Hans-Joachim. Music and Technology in the Twentieth Century. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2002. 
4. Contrechamps 11. Musiques Electroniques. Genéve, Edition l'Age d'Homme, 1990. 
5. Grupa autora. Elektronska kosmologija, u Delo. godina XXXIV br. 12, Beograd, Nolit, 1998. 
6. Griffiths, Paul. A Guide to Electronic Music. Bath, Thames & Hudson, 1977. 
7. Hofman, Srđan. Osobenosti elektronske muzike. Knjaževac, Nota, 1995. 
8. Humpert, Hans Urlich. Electronische Musik. Mainz, Shott International, 1987. 
9. Manning, Peter. Electronic and Computer Music. New York, Oxford Univesity Press, 2004. 
10. Obradovid, Aleksandar. Elektronska muzika i elektronski instrumenti. Beograd, Univerzitet umetnosti, 1987. 
11. Radovanovid, Vladan. Elektronska muzika: ne-umetnost, umetnost, avangarda?. Beograd, Kultura, 1973. 
12. Ridgen, S. John. Physics and the Sound of Music. New York, John Wiley & Sons, 1977. 
13. Simoni, Mary. Analitical Methods of Electroacustic Music. New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2006. 
14. Stockhausen, Karlheinz. Četiri kriterijuma elektronske muzike. Niš, M. Miladinovid, 1989. 
15. Waldhams, Waine. Dictionary of Music Production and Engineering Terminology. New York, Schrimer Books, 1988. 
16. Humpert, Hans Ulrich. Vladan Radovanovid, 40 godina elektronske glazbe.  agreb, 15. Muzički bienalle, 1989. 
17. Dodge, Charles, Thomas A. Jerse. Computer Music. New York, Schrimer Book, 1985. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  3 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Семинарски рад 30 Усмени деп испита 10 

Активнпст и залагаое на настави 10 Израда звукпва за кпмппзицију 50 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAPM1 - Увпд у примеоену музику 

Наставници: Ппппвић Б. Бранка, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п знашајним уметнишким дпстигнућима на ппљу примеоене музике. Развијаое сппспбнпсти кпје 
су пптребне за прпфесипналнп бављеое кпмппзитпрским радпм на ппљу ппзприщне и филмске музике. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап пснпвне инфпрмације и знаоа п савременпј кпмппзиципнпј пракси на ппљу ппзприщне и филмске музике 
и сппспбан је да са успехпм сарађује на реализацији ппзприщнпг или филмскпг прпјекта. 

Садржај предмета:  
 
Предмет се бави примеоенпм (ппзприщнпм и филмскпм) музикпм кап специфишним пбликпм музишке кпмппзиције, кпја је 
саставни деп ппзприщнпг или филмскпг уметнишкпг дела – прпјекта. Предмет пбухвата уппзнаваое са радпм на анализи, 
избпру и кпмппнпваоу краће музике за деп ппзприщнпг кпмада и краћи инсерт из филма. Такпђе, у пквиру предмета 
пбрађују се у пснпвним цртама најважније фазе прганизације пвпг стваралашкпг шина и пдгпвара се на најважнија питаоа 
везана за оега (разгпвпр са редитељем, уппзнаваое са текстпм или сценарипм, пдређиваое звушнпг пптенцијала и звушнпг 
амбијента ппзприщнпг кпмада или филма, пдређиваое врсте музике кпју би требалп писати, пдређиваое присуства музике 
на пдређенпм месту, пдређиваое места на кпјем музика ппшиое и када заврщава, избпр извпђаша за музику кпја је 
написана, итд). 
 
Израда музике за изабране делпве ппзприщне представе и филма. 
Испитни захтев 
Кпмппнпвана (или изабрана) и звушнп реализпвана (CD) музика за изабране делпве текста ппзприщнпг кпмада и изабране 
видеп инсерте. Два питаоа из пређених пбласти. 

 

Литература:  
1. Kaye D, J. Lebrecht. Sound and Music for the Theatre, 2nd edition. Focal Press, Boston, 2000. 
2. Brown, Royal. Overtones and Undertones: Reading Film Music. California, University of California Press, 1994. 
3. Bazelon, Irwin. Knowing the Score: Notes on Film Music. Van Nostrand Reinhold, 1975. 
4. Brophy, Philip. The World of Sound in Film. Sidney, AFTRS Publishing, 1999. 
5. Bruce, Donald Graham. Bernard Herrmann: Film, Music and Narrative. Michigan, Ann Arbor, 1985. 
6. Burt, G. The Art of Film Music. North Eastern University Press, Boston, 1996. 
7. Cooke, M. A History of Film Music. Cambridge University Press, Cambridge, 2008. 
8. Egorova, Tatiana. Soviet Film Music: a historical survey. Amsterdam, Harwood Academic Publishing, 1997. 
9. Eisler, H, T. Adorno, Composing for the Films. Athlone Press, London, 1994. 
10. Gorbman, Claudia. Unheard Melodies: Narrative Film Music. Indiana, 1987 
11. Hagen, Earle. Scoring for Films. E. D. J. Music/Criterion Music Corp, New York, 1971. 
12. Kalinak, Kathryn. Settling the score: music and the classical Hollywood Film. Wisconsin, University of Wisconsin Press, 1992. 
13. Karlin, Fred & Rayburn Wright. On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring. Schirmer Books, New York, 1994. 
14. Lack, Russell. 24 Frames Under: A buried history of film music. London, Quartet Books Ltd., 1997. 
15. London, Kurt. Film music: A summary of the characteristic features of its history, aesthetics, technique; and possible 
developments. London, Arno Press, 1970. 
16. Manvell, Roger & John Huntley. The Technique of Film Music. Hastings House, London, 1975. 
17. Marks, Martin Miller. Music and the silent film: contexts and case studies. New York, Oxford University Press, 1997. 
18. McCarty, Clifford (ed). Film Music 1 & Film Music 2: History, Theory, Practice. Garland Press, reprinted by Film Music Society, 
1980. 
19. Palmer, Christopher. The Composer in Hollywood. Marion Boyars, 1990. 
20. Powrie, Phil and Robynn Stilwell. Changing Tunes: the Use of Pre-existing Music in Film. Aldershot, Ashgate Publishing, 2006. 
21. Prendergast, R. M. Film Music: A Neglected Art. New York, W. W. Norton, 1992. 
22. Reay, Pauline. Music in Film: Soundtracks and Synergy. Auckland, Wallflower Press, 2004. 
23. Rona, Jeff. The Reel World: Scoring for Pictures. San Francisco, Backbeat Books, 2001. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  3 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 50 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Семинарски рад 30 Усмени деп испита 10 

Активнпст и залагаое на настави 10 Испит – практишни деп 50 
  



Студијски прпграм: Музишка режија, мастер академске студије 

Назив предмета: MAHS1 - Хибриднп снимаое и микспваое 

Наставници: Милијанпвић М. Дпбривпје, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са ппступцима у прпдукцији музике кпји ппдразумевају упптребу разнпрпдних система за снимаое и 
микспваое музике. Псппспбљаваое студената за рад у хибридним пкружеоима 

Исхпд предмета:  
Исхпд предмета: 
Студент је стекап знаое из пбласти аналпгних и дигиталних музишких система и спреман је за реализацију прпјекта кпји 
кпмбинује пба система. Ппсебан акценат у прпдукцији музике пвпг предмета јесте симбипза у снимаоу и микспваоу 
прирпдних (живих) инструмената и МИДИ инструмената кап и специфишнпсти прпцеса секвенцпваоа и семплпваоа. 

Садржај предмета:  
 
Сагледаваое преднпсти и мана аналпгних и дигиталних уређаја са снимаое и микспваое музике.  
Сагледаваое специфишнпсти миди система у кпрелацији са аналпгним системима. 
Изушаваое специфишних система пренпщеоа звушних инфпрмација из улазнпг акустишкпг пкружеоа (извпђаша) дп излазнпг 
акустишкпг пкружеоа (слущапца). 
Прпцеси рада при семплпваоу кпји ппдразумевају снимаое, генерисаое, пбраду и микс музишкпг материјала. 
 
Уппзнаваое спфтвера и хардвера кпји се кпристе у хибридним пкружеоима прпдукције музике. 
Избпр и ппставка микрпфпна за специфишну врсту снимаоа музишких материјала. 
Генерисаое и секвенцпваое музишких материјала у дигиталнпм пкружеоу. 
Рад у MIDI систему. 
Пбрада аудип сигнала у аналпгнпм и дигиталнпм дпмену. 
Сједиоаваое разнпрпдних музишких материјала и усклађиваое у фази микспваоа музике. 
 
Испит-практишни деп  
Снимаое, пбрада и микспваое једнпг хибриднпг музишкпг рада. 
 
Усмени испит 
Пбразлпжеое ппступака у реализацији практишнпг рада. 

Литература:  
1. Pejrolo, Andrea, Metaclafe, Scott, Creating Sounds from Scratch 1st Edition, Oxford University Press, New York, USA, 2017. 
2. Guerin, Robert, MIDI Power!: The Comprehensive Guide 2nd Edition, Course Technology, Boston, USA, 2008. 
3. Miles Huber, David, The MIDI Manual, Third Edition: A Practical Guide to MIDI in the Project Studio, Focal Press, Abingdon, Oxon, 
UK, 2007. 
4. Alten, R. Stelnley, Audio in Media, Tenth Edition, Syracuse University, Boston, USA, 2014. 
5. Tomlinson, Holman, 5.1 surround sound, Focal Press, 2000. 
6. Петрпвић, Ђпрђе, Снимаое и прпдукција музике I, ФМУ, Бепград, 1991 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кплективна настава, велишина групе дп 300 
Вежбе: групна настава, велишина групе дп 20 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Практишна настава 20 Усмени испит 20 

Активнпст на шаспвима 10 Испит – практишни деп 50 

 


