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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

                                     Гундулићев венац  23 – 25 
                                                                                                                              11000 Београд 
 „ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ " 
Улица Краља Милана бр. 50, телефон број: 011/36-20-760 
на основу Закона о високом образовању и Статута Факултета 
расписује КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ: 
 

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КЛАВИР 
- за рад на неодређено време 
- завршене мастер академске студије (II степен) 
 
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КЛАВИР 
- за рад на неодређено време 
- завршене мастер академске студије (II степен) 
 
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ВИОЛА 
- за рад на неодређено време 
- завршене мастер академске студије (II степен) 

 
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КЛАВИР 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене мастер академске студије (II степен) 
 
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КЛАВИР 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене мастер академске студије (II степен) 

 
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МУЗИЧКА ТЕОРИЈА 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене докторске академске студије (III степен) ; научни степен доктора наука 

 
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈA (Етнологија и 

Етнокореологија) 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене докторске академске студије (III степен) ; научни степен доктора наука 
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ДОЦЕНТ ИЛИ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА 
                       -    за рад на одређено време од  5 година 

        -     завршене докторске академске студије (III степен); научни степен доктора наука 
 

ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА-упоредни 
предмети (Оркестарске деонице за Виолу) 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене мастер академске студије (II степен) 
 
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА - упоредни 
предмети (Методика наставе гудачких инструмената) 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене мастер академске студије (II степен) 

 
ДОЦЕНТ ИЛИ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ДРВЕНИХ 
ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА-упоредни предмети (Оркестарске деонице Флауте и 
методика наставе главног предмета Флауте) 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене мастер академске студије (II степен) 
- кандидат мора да поседује минимум 5 година радног искуства у Оркестру као соло 

флаута  (Симфонијски или Опера)  
- обавезно педагошко искуство 

 
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ДРВЕНИХ ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА-упоредни 
предмети 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене мастер академске студије (II степен) 

 
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ЛИМЕННИХ ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА-
упоредни предмети 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене мастер академске студије (II степен) 

 
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ СОЛО ПЕВАЊЕ 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене мастер академске студије (II степен) 
 
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ КОМПОЗИЦИЈА 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене мастер академске студије (II степен) 
 
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ГИТАРА 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене мастер академске студије (II степен) 

 
ДОЦЕНТ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МУЗИКОЛОГИЈА 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене докторске академске студије (III степен) ; научни степен доктора наука 



ДОЦЕНТ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МУЗИКОЛОГИЈА 
- за рад на одређено време од  5 година 
- завршене докторске академске студије (III степен) ; научни степен доктора наука 

 
НАСТАВНИК ЗА УЖУ СТРУЧНУ ОБЛАСТ ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
- за рад на неодређено време 
-  завршене основне академске студије (I степен); завршене мастер академске студије 
(II степен) 

 
АСИСТЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ВИОЛИНА 
- за рад на одређено време од  3 године 
- завршене мастер академске студије (II степен) 
- кандидат мора бити студент докторских академских студија 
 
АСИСТЕНТ ЗА УЖУ УМЕТНИЧКУ ОБЛАСТ ВИОЛИНА 
- за рад на одређено време од  3 године 
- завршене мастер академске студије (II степен) 
- кандидат мора бити студент докторских академских студија 
АСИСТЕНТ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МУЗИЧКА ТЕОРИЈА 
- за рад на одређено време од  3 године 
- завршене мастер академске студије (II степен) 
- кандидат мора бити студент докторских академских студија 

 
АСИСТЕНТ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА 
- за рад на одређено време од  3 године 
- завршене мастер академске студије (II степен) 
- кандидат мора бити студент докторских академских студија 

 
 

Услови за раднa местa одређени су Законом о високом образовању  (''Сл. гласник РС'' бр. 
88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20), Минималним условима за избор у звања наставника на 
универзитету “Сл. гласник РС“, бр. 101/15, 102/16, 119/17, Правилником о јединственим 
минималним условима за избор у звања наставника Универзитета уметности у Београду бр. 7/210 
од 5. маја 2016. године, Статутом Факултета, Правилником о минималним условима за избор у 
звања наставника на Факултету музичке уметности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године, 
Правилником о минималним условима за избор у звања уметничких сарадника на Факултету 
музичке уметности бр. 01-960/19 од 12. априла 2019. године и Правилник о организацији и 
систематизацији послова на Факултету 01-779/18 и 01-1470/18.  

Молбе са навођењем конкурса на који се кандидат пријављује, попуњен Образац 2, 
потврда да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 134. став 5 Статута Факултета и 
прилози којима се доказује испуњавање услова конкурса наведених у Обрасцу, као и наведеном 
мејл адресом подносе се Факултету музичке уметности у Београду у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. 
Oбразац 2 може се преузети са сајта Факултета http://fmu.bg.ac.rs/obavestenja_i_konkursi.php . 

 
Попуњен Oбразац 2 на ћирилици, у складу са условима из Правилника о минималним 

условима за избор у звања наставника на Факултету бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године и 
Правилником о минималним условима за избор у звања уметничких сарадника на Факултету 

http://fmu.bg.ac.rs/obavestenja_i_konkursi.php


музичке уметности бр. 01-960/19 од 12. априла 2019. године, доставља се у електронској форми 
на мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. 

 
Све додатне информације могу се добити у Општој служби Факултета на тел: 3620-760. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без потребне документације 

неће се узимати у разматрање. 
      
  С поштовањем, 
 
 
 

                                                                                                ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ 
                                                                                             д  е  к  а  н 

 
 

                                                                                           мр Љиљана Несторовска, редовни професор 
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