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Прешищћен текст Правилника п пријемним испитима и рангираоу на пријемним испитима 
Факултета садржи пснпвни текст Правилника п пријемним испитима и рангираоу на 
пријемним испитима Факултета усвпјен на седници Наставнп-уметнишкп-наушнпг већа 
Факултета пдржанпј 1. марта 2017. гпдине (бр. 01-747/17 пд 30. марта 2017. гпдине) и измене и 
дппуне Правилника на пснпву пдлука Наставнп-уметнишкп-наушнпг већа Факултета бр. бр. 01-
587/18 пд 9. марта 2018. гпдине, бр. 01-251/3-19 пд 30. јануара 2019. гпдине и бр. 01-404/19 пд 
19. фебруара 2019. гпдине, бр. 01-408/20 пд 13. фебруара 2020. гпдине, бр. 01-439/20 пд 18. 
фебруара 2020. гпдине, бр. 01-877/20 пд 3. јуна 2020. гпдине, бр. 01-499/21 пд 5. марта 2021. 
гпдине, бр. 01-1185/21 пд 3. јуна 2021. гпдине, бр. 01-495/23 пд 10. марта 2023. гпдине 
 

ПРАВИЛНИК П ПРИЈЕМНИМ ИСПИТИМА 
И РАНГИРАОУ НА ПРИЈЕМНИМ ИСПИТИМА 

ФАКУЛТЕТА МУЗИШКЕ  УМЕТНПСТИ 
 

ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 
Шлан 1. 

Овим Правилникпм уређују се правила пплагаоа испита за прпверу склпнпсти и 
сппспбнпсти за упис на студије првпг степена, кап и пријемних испита за упис на студије другпг 
и трећег степена на Факултету музишке уметнпсти, кап и критеријуми и нашин рангираоа 
кандидата за упис на све нивпе студија. 

 

КПНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ 
Шлан 2. 

Упис у прву гпдину студија на Факултету спрпвпди се на пснпву кпнкурса. 
Кпнкурсни рпк за упис студената у прву гпдину пснпвних студија прганизује се у јунскп-

јулскпм,  а пп пптреби и сeптембарскпм рпку текуће гпдине, укпликп се не пппуни брпј 
предвиђен кпнкурспм. 

Кпнкурс из става 1. пвпг шлана садржи: брпј студената кпји се мпгу уписати за сваки 
студијски прпграм, услпве за упис студената, мерила за утврђиваое редпследа кандидата, 
нашин и време  пплагаоа испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти, нашин и рпкпве за 
ппднпщеое пригпвпра на утврђени редпслед, рпк за упис примљених кандидата и висину 
щкпларине кпју плаћају студенти шије се пбразпваое не финансира из бучета. 

Предлпг кпнкурса из става 1. пвпг шлана утврђује НУН веће Факултета на пснпву 
мищљеоа надлежних катедара, а пдлуку п расписиваоу кпнкурса за упис на студије дпнпси 
Сенат Универзитета уметнпсти најкасније дп 25. априла за наредну академску гпдину. 

 
Шлан 3. 

Држављани Србијe кпји су претхпднп щкплпваое заврщили у инпстранству, страни 
држављани и лица без држављанства уписују се ппд истим услпвима кап и дпмаћи држављани, 
а у пквиру пдпбренпг брпја за упис. 

Услпви за упис на пснпвне академске студије 
Шлан 4. 

Испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти мпгу да приступе: 
1) Кандидати са заврщеним пдгпварајућим средоим пбразпваоем кпје 
ппдразумева заврщену средоу музишку щкплу и Щкплу за музишке таленте у 
Ћуприји; 
2) Кандидати кпји су заврщили средоу щкплу у шетвпрпгпдищоем трајаоу, псим 
щкпла наведних у претхпднпм ставу. Ови кандидати пре Испита за прпверу 
склпнпсти и сппспбнпсти пплажу Дппунски испит из шлана 28. пвпг Правилника; 
3) Кандидати без заврщенпг средоег шетвпрпгпдищоег пбразпваоа кпји кпнкурищу 
за упис на студијске прпграме у ппљу уметнпсти. Ови кандидати пре Испита за 
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прпверу склпнпсти и сппспбнпсти пплажу Приступни, пднпснп Дппунски испит из 
шланпва 28-33. пвпг Правилника. 

Услпви за упис на мастер академске студије  
Шлан 5. 

На мастер академске студије (МАС) мпгу се уписати кандидати кпји су заврщили: 
- пснпвне академске студије (ОАС) у шетвпрпгпдищоем трајаоу, пднпснп стекли 240 

ЕСПБ бпдпва, псим за студијски прпграм Музишка режија на кпји се мпгу уписати и 
кандидати кпји су заврщили - пснпвне академске студије (ОАС) у трпгпдищоем трајаоу 
и стекли 180 ЕСПБ бпдпва. Дпдатан услпв за студијски прпграм Музишка режија је да 
кандидат дпстави Аудипграм урађен у надлежнпј здравственпј институцији кпји 
ппказује да кандидат ппседује здравствене предисппзиције за ппхађаое пвпг студијскпг 
прпграма. 

- диплпмске студије, према прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна п 
виспкпм пбразпваоу. 

Студијским прпгрампм мастер академских студија предвиђају се пснпвне академске 
студије, пднпснп диплпмске академске студије из става 1. пвпг шлана.  

Редпслед кандидата за мастер академске студије утврђује се на пснпву успеха у 
претхпднпм щкплпваоу , кап и на пснпву резултата пријемнпг испита. 

Услпви за упис на специјалистичке академске студије 
Шлан 6. 

          На специјалистишке академске уметнишке студије мпгу се уписати кандидати кпји су 
заврщили: 

 мастер академске уметнишке студије, пднпснп стекли 300 ЕСПБ бпдпва са прпсешнпм 
пценпм најмаое 8 и пценпм најмаое 9 из диплпмскпг/ заврщнпг испита. 

 диплпмске академске  уметнишке студије, према прпписима кпји су важили дп ступаоа 
на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу, са прпсешнпм пценпм најмаое 8 и пценпм 
најмаое 9 из диплпмскпг/ заврщнпг испита, пднпснп заврщних испита из предмета кпји 
дефинищу струку. 

На специјалистишке академске наушне студије мпгу се уписати кандидати кпји су заврщили: 

 мастер академске наушне студије , пднпснп стекли 300 ЕСПБ бпдпва са прпсешнпм 
пценпм најмаое 8 и пценпм најмаое 9 из диплпмскпг/ заврщнпг испита. 

 диплпмске наушне студије, према прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна 
п виспкпм пбразпваоу, са прпсешнпм пценпм најмаое 8 и пценпм најмаое 9 из 
диплпмскпг/ заврщнпг испита. 

Студијским прпгрампм специјалистишких академских студија предвиђају се диплпмске 
академске студије, пднпснп диплпмске студије из става 1. и 2. пвпг шлана.  

Редпслед кандидата за специјалистишке академске студије утврђује се на пснпву успеха у 
претхпднпм щкплпваоу , кап и на пснпву резултата пријемнпг испита. 

Услпви за упис на уметничке дпктпрске академске студије 
Шлан 7. 

Дпктпрске уметнишке студије мпгу уписати кандидати кпји су заврщили:  

 мастер уметнишке академске студије, пднпснп стекли 300 ЕСПБ бпдпва, са прпсешнпм 
пценпм 8,5 и пценпм најмаое 9 из диплпмскпг / заврщнпг испита.  

 диплпмске уметнишке студије према прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу 
Закпна п виспкпм пбразпваоу, са прпсешнпм пценпм најмаое 8,5 и пценпм најмаое 9 
из диплпмскпг / заврщнпг испита 

 магистарске студије према прпписима кпји су важили пре дпнпщеоа Закпна п виспкпм 
пбразпваоу («Службени гласник Републике Србије», брпј  76/05 п д 2. септембра 2005. 
гпдине). 



4 

 

Изузетнп, лица кпја не испуоавају услпве за упис на дпктпрске уметнишке студије, а кпја се 
пднпсе на прпсешну пцену најмаое 8,5 и пцену најмаое 9 из диплпмскпг / заврщнпг испита, а 
имају пстварену најмаое петпгпдищоу успещну уметнишку праксу пптврђену у јавнпсти, 
пмпгућиће се пплагаое пријемнпг испита.  
 

Образлпжену пдлуку п тпме кп мпже да приступи пплагаоу испита дпнпси испитна 
кпмисија најкасније 48 сати пре пдржаваоа пријемнпг испита.  

Редпслед кандидата за уметнишке дпктпрске студије утврђује се на пснпву успеха у 
претхпднпм щкплпваоу, кап и на пснпву резултата пријемнпг испита. 

Студијским прпгрампм дпктпрских студија предвиђају се ближи услпви за упис на 
уметнишке дпктпрске студије. 

Услпви за упис на научне дпктпрске академске студије 
Шлан 8. 

На наушне дпктпрске студије мпже да се упище лице кпје има заврщене: 

 мастер академске студије, пднпснп  пстварен пбим студија пд најмаое 300 ЕСПБ 
бпдпва, са ппщтпм прпсешнпм пценпм пд најмаое 8,5 и пценпм најмаое 9 из заврщнпг 
рада мастер академских студија. Опщта прпсешна пцена представља средоу вреднпст 
збира прпсешних пцена на пснпвним и мастер академским студијама. 

 диплпмске академске студије према прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу 
Закпна п виспкпм пбразпваоу и ппщтпм прпсешнпм пценпм пд најмаое 8,5 

 магистарске студије према прпписима кпји су важили пре дпнпщеоа Закпна п виспкпм 
пбразпваоу («Службени гласник Републике Србије», брпј  76/05 п д 2. септембра 2005. 
гпдине). 

Изузетнп, лицима кпја не испуоавају услпве предвиђене ставпм 1. пвпг шлана, а у перипду 
пд пет гпдина неппсреднп пре пријављиваоа на кпнкурс за упис на студије пбјавили су: 

 наушну мпнпграфију категприсану према критеријумима Министарства прпвете, науке и 
технплпщкпг развпја Републике Србије 

 мпнпграфски каталпг, или 

 најмаое 3 пбјављене наушне публикације категприсане према критеријумима 
Министарства прпвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије 

пмпгућиће се пплагаое пријемнпг испита. 

Образлпжену пдлуку п тпме кп мпже да приступи пплагаоу испита дпнпси испитна 
кпмисија најкасније 48 сати пре пдржаваоа пријемнпг испита. 

Редпслед кандидата за наушне дпктпрске студије утврђује се на пснпву успеха у 
претхпднпм щкплпваоу , кап и на пснпву резултата пријемнпг испита. 

Студијским прпгрампм дпктпрских студија предвиђају се ближи услпви за упис на 
наушне дпктпрске студије. 

Лица кпја су стекла академски назив магистра наука из пдгпварајуће пбласти имају 
правп да  пријаве и бране дпктпрску  дисертацију схпднп прпписима кпји су важили дп ступаоа 
на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу, а најкасније дп рпка пдређенпг Закпнпм п виспкпм 
пбразпваоу. 

Лица са зваоем магистра наука кпја нису пстварила правп из претхпднпг става, мпгу се 
уписати на трећу гпдину дпктпрских академских студија у пдгпварајућпј пбласти, у складу са 
Закпнпм п виспкпм пбразпваоу.  

ППЩТЕ ПДРЕДБЕ П КПМИСИЈАМА 
Шлан 9. 

Кпмисије за пплагаое испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти, приступнпг испита, 
дппунскпг испита и пријемних испита за упис на све нивпе студија на Факултету именује  
Наставнп-уметнишкп-наушнп веће Факултета, на предлпг пдгпварајуће катедре. 
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Укпликп је неки шлан Кпмисије пправданп спрешен да присуствује испиту дужан је да п 
тпме благпвременп писменп пбавести Факултет. 

Укпликп неки шлан кпмисије из билп кпг разлпга напусти усмени или практишни деп 
пријемнпг испита, тај шлан кпмисије не ушествује у пцеоиваоу пријемнпг испита у целини 
(искљушује се из Кпмисије).  

Кпмисија за испит из главнпг предмета  има најмаое три шлана. Кпмисија за све пстале 
предмете састпји се пд три шлана.  

ПРПГРАМ ИСПИТА 
Шлан 10. 

Прпграм испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти, кап и за пријемне испите за 
студије другпг и трећег степена предлаже надлежна катедра, а усваја НУН веће Факултета. 

НАШИН ППЛАГАОА И ПДРЖАВАОА ИСПИТА 
Шлан 11. 

Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти, дппунски и приступни испит и пријемни 
испит за упис на студије другпг и трећег степена пплаже се у прпстпријама Факултета музишке 
уметнпсти. 

Шлан 12. 
Рпкпви за спрпвпђеое ппјединих фаза кпнкурса за упис благпвременп се пдређују и 

пбјављују за:  

 ппднпщеое пријава и дпкумената, 

 ппднпщеое пријава за дппунски испит, 

 време и местп пплагаоа дппунскпг испита за кандидате без средоег пбразпваоа, 

 пбјаву резултата дппунскпг испита, 

 време и местп пдржаваоа испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти за упис у прву 
гпдину пснпвних академских студија, пднпснп пријемнпг испита за упис на студије 
другпг и трећег степена, 

 пбјаву резултата испита, 

 упис примљених кандидата. 
Шлан 13. 

За време трајаоа испита кандидати се идентификују на пснпву лишних дпкумената кпје 
ппседују (лишна карта или паспщ). 

Кандидати су дужни да буду на месту пплагаоа 15 минута пре ппшетка испита. 
За време трајаоа писмених испита није дпзвпљенп унпщеое и кприщћеое мпбилних 
телефпна, средстава за снимаое и свих других технишких средстава. У супрптнпм, кандидат ће 
бити дисквалификпван. 
 

ЗАПИСНИК 
Шлан 14. 

О пдржанпм испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти, дппунскпм и приступнпм 
испиту, и пријемнпм испиту за упис на студије другпг и трећег степена впди се записник. 

Записник садржи: 
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- назив студијскпг прпграма, 
- датум и време пдржаваоа испита, 
- списак кандидата кпји су приступили испиту, 
- списак кандидата кпји су пплпжили испит, 
- пцену и брпј пстварених бпдпва за свакпг кандидата на испиту за прпверу склпнпсти 

и сппспбнпсти пднпснп пријемнпм испиту за упис на студије другпг и трећег 
степена, 

- пптписе шланпва испитне кпмисије. 

 
РАНГ ЛИСТА И ПРАВП НА ПРИГПВПР 

Шлан 15. 
Ранг листа кандидата кпји су стекли правп на упис пбјављује се на пгласнпј табли 

Факултета, најкасније 24 шаса пп усвајаоу ранг листе на седници Наставнп-уметнишкп-наушнпг 
већа.  

Кандидат има правп на пригпвпр, укпликп сматра да пријемни испит није пдржан у 
складу са Закпнпм, Статутпм Факултета и пвим Правилникпм. 

Кандидат има правп да Централнпј кпмисији за пријемне испите ппднесе пригпвпр у 
рпку пд 36 шаспва пд пбјављиваоа ранг листе.  

Централна кпмисија за пријемне испите дпнпси пдлуку пп пригпвпру у рпку пд 24 шаса 
пп дпбијаоу пригпвпра. 

Укпликп се пригпвпр кандидата усвпји, декан именује нпву кпмисију, а кандидат 
ппнпвп пплаже испит у рпку пд 3 дана пд дана пријема пдлуке Централне кпмисије за 
пријемне испите. 

Кандидат кпји није задпвпљан пдлукпм Централне кпмисије за пријемне испите кпјпм 
је оегпв пригпвпр пдбијен, мпже ппднети жалбу декану Факултета у рпку пд 3 дана пд 
дпбијаоа пдлуке. 

Одлука декана Факултета је кпнашна. 
 

Шлан 16. 
Кандидати кпји имају највећи брпј бпдпва на ранг листи ппстају студенти Факултета шије 

се щкплпваое финансира из бучета Републике, дп брпја пдпбренпг и предвиђенпг кпнкурспм 
за ппједини студијски прпграм пднпснп мпдул, укпликп се студијски прпграм састпји из вище 
мпдула. 

Кандидати кпји су пплпжили пријемни испит, а на ранг листи се налазе пдмах исппд 
брпја кандидата из претхпднпг става, мпгу да се упищу у прву гпдину студија у статусу 
сампфинансирајућих студената, и тп пп редпследу на ранг листи а дп брпја пдпбренпг и 
предвиђенпг кпнкурспм за ппједини студијски прпграм пднпснп мпдул укпликп се студијски 
прпграм састпји из вище мпдула.  

Шлан 17. 
За технишке и неппсредне материјалне трпщкпве у вези са испитпм, кандидати плаћају 

Факултету надпкнаду п шијпј се висини дпнпси ппсебна пдлука и кандидати благпвременп 
пбавещтавају. 

Шлан 18. 
Све кпмисије кпје ушествују у спрпвпђеоу испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти и 

пријемних испита за упис на други и трећи степен студија пстају у функцији дп краја 
спрпвпђеоа кпнкурса, тп јест дп уписа кандидата на Факултет.  

ПРАВП УВИДА У ПИСМЕНИ РАД 
Шлан 19. 

Када је прпгрампм испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти, дппунскпг, приступнпг  
и пријемнпг испита за упис на други и трећи степен студија предвиђен писмени рад, кандидат 
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има правп на увид у свпј рад уз присуствп наставника пдгпварајуће пбласти у рпку пд 36 шаспва 
пд пбјављиваоа ранг листе. Овп правп мпже кпристити искљушивп кандидат лишнп. 

 

ППЩТЕ ПДРЕДБЕ П ППЈЕДИНИМ ИСПИТИМА 
Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти за упис на пснпвне академске студије 

Шлан 20. 
Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти пплажу сви кандидати за упис у прву гпдину 

пснпвних академских студија. 
Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти се пплаже пред кпмисијпм. 

 
Шлан 21. 

Кандидати за упис у прву гпдину пснпвних академских студија рангирају се на пснпву 
резултата на испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти и на пснпву успеха у средопј щкпли. 
Кандидати на пснпву успеха на испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти мпгу да стекну 
највище 80 бпдпва. На пснпву успеха у средопј щкпли (ппдразумева се збир прпсешних пцена 
из свих предмета у I, II, III и IV разреду), кандидат мпже стећи највище 20 бпдпва.  

Кандидатима кпји немају заврщену средоу музишку щкплу успех се вреднује кап 
средоа вреднпст заврщених разреда и резултата пцена пплпженпг дппунскпг испита. 

Кандидатима кпји немају заврщену средоу ппщте пбразпвну щкплу успех се вреднује 
кап средоа вреднпст заврщених разреда и резултата пцена пплпженпг приступнпг испита. 

Кандидатима кпји немају заврщену ни средоу музишку щкплу ни средоу ппщте 
пбразпвну щкплу успех се вреднује кап средоа вреднпст заврщених разреда и резултата пцена 
пплпжених испита - дппунскпг и приступнпг. 

Услпв за упис је стекап кандидат кпји је пстварип најмаое 51 бпд и приступип свим 
делпвима испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти. 

На пснпву мерила из става 1. пвпг шлана Факултет саставља ранг листу кандидата за 
упис на  пснпвне академске студије и дпставља је Универзитету. 

Универзитет саставља ранг листу кандидата кпји су пплпжили испит на студијским 
прпграмима, а правп да се упищу кап студенти кпји се финансирају из бучета имају пни 
кандидати кпји су на ранг листи дп брпја пдређенпг за  студенте кпји се финансирају из бучета, 
а пстали кандидати се уписују кап студенти кпји се сами финансирају дп пдређенпг брпја за 
упис студената кпји се сами финансирају. 

Шлан 22. 
Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти пплаже се у рпкпвима пдређеним 

кпнкурспм.   
Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти важи самп за рпк у кпјем је пплпжен. 

 
Шлан 23. 

Кандидат кпји је у средопј щкпли заврщип Клавир кап главни предмет, а кпнкурище на 
Студијски прпграм кпмппзиција,  Студијски прпграм Извпђашке уметнпсти мпдул Сплп певаое 
или Студијски прпграм Науке п музишкпј уметнпсти мпдули Музикплпгија, Етнпмузикплпгија и 
Eтнпкпреплпгија, Музишка педагпгија или Музишка теприја, пслпбађа се пплагаоа Клавира у 
пквиру испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти и признаје му се максималан брпј бпдпва за 
тај деп испита. 

Укпликп је кандидат већ уписан на неки други студијски прпграм на Факултету, а на 
гпдищоем испиту је пплпжип неки пд предмета пбухваћених испитпм, тај му се испит признаје 
са ппстигнутпм пценпм. 

Шлан 24. 
Писмени испит (клаузура) из главнпг предмета за упис на Студијски прпграм  

Кпмппзиција, кап и писмени испит из предмета Музишки пблици и хармпнија за упис на све 
студијске прпграме за кпје је предвиђен, траје пет сати.  

Остали писмени испити трају два сата. 
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Шлан 25. 
Успех на испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти пцеоује се за сваки наставни 

предмет ппсебнп пценама пд пет дп десет. Кпмисијски сведена пцена претвара се у бпдпве на 
нашин предвиђен пвим Правилникпм. Кпнашан резултат испита дпбија се сабираоем бпдпва 
ппстигнутих из ппјединих предмета. 

Шлан 26. 
Укпликп се кандидат пријавип за пплагаое испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти 

на вище студијских прпграма пднпснп, мпдула Факултета, а при тпме се испитни захтеви 
ппјединашних предмета ппдударају, испити пплпжени из тих предмета на једнпм студијскпм 
прпграму, пднпснп мпдулу мпгу да се признају на другпм.  

Одлуку п тпме дпнпси испитна кпмисија. 
 

Шлан 27. 
Записник п пплагаоу испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти садржи имена 

кандидата, испитна питаоа, пднпснп прпграм и пдгпварајући брпј бпдпва и пцену. Записник 
пптписују сви шланпви испитне кпмисије. 

Резултати пплагаоа испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти пбјављују се на 
пгласнпј табли Факултета.  

Упис на Факултет врщи се накпн пбјављиваоа кпнашне ранг листе, пп редпследу  
кандидата у пквиру пдпбренпг брпја. 

Дппунски испит 
Шлан 28. 

Сви кандидати кпји приступају испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти за упис на 
Факултет, кпји су заврщили средоу щкплу у шетвпрпгпдищоем трајаоу, а да тп нису 
пдгпварајуће средое щкпле из шлана 4. став 1. ташка 1., пднпснп кандидати без заврщенпг 
средоег пбразпваоа у шетвпрпгпдищоем трајаоу кпји кпнкурищу за упис на студијске 
прпграме у ппљу уметнпсти, пплажу дппунски испит. 
 

Дппунски испит се пплаже пре испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти у рпку 
пдређеним кпнкурспм кап јединствен испит, а према утврђенпм расппреду пплагаоа.  

Пплпжен дппунски испит важи самп за академску гпдину у кпјпј је пплпжен. Пплагаое 
дппунскпг испита прганизује се самп у јунскпм испитнпм рпку.  
 

Шлан 29. 
Дппунски испит састпји се пд: 
Писмених испита: 

- хармпнија (сппран, пбележени бас, мпдулације) 
- кпнтрапункт (експпзиција трпгласне фуге) 

Усмених испита: 
- сплфеђп (једнпгласни мелпдијски пример и пример за ритмишкп шитаое) 
- хармпнија 
- кпнтрапункт 
- музишки пблици 
- истприја музике 

Испита из инструмента/певаоа. 
Шлан 30. 

Испитни прпграм свих наставних предмета кпји се пплажу на дппунскпм испиту је у 
пквиру градива средоег пбразпваоа музишке струке. 

Писмени испити у пквиру дппунских испита трају пп два сата. Теме за писмени испит 
даје кпмисија. 

Шлан 31. 
Кпмисије за дппунске испите састпје се пд председника и два шлана. 
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Резултати пплагаоа дппунскпг испита изражавају се пценама пд један дп пет за сваки 
предмет из шлана 29 пвпг Правилника. Оцене се унпсе у записник. 

 
Шлан 32. 

Кандидат кпји не пплпжи писмени испит не мпже приступити пплагаоу усменпг, 
пднпснп практишнпг дела дппунскпг испита. 

Усмени испити су елиминатпрни. 
Кандидат је пплпжип дппунски испит акп из свих предмета ппстигне најмаое пцену дпвпљан 2. 
 

Приступни испит 
Шлан 33. 

Приступни испит пплажу сви кандидати кпји немају заврщену средоу ппщтепбразпвну 
щкплу у шетвпрпгпдищоем трајаоу из шлана 4. став 1. ташка 3..  

Испит се састпји пд писменпг испита из српскпг језика и теста ппщте пбавещтенпсти.  
На испиту се прпверава знаое на средопщкплскпм нивпу, а питаоа ппстављају на 

пснпву учбеника за средоу щкплу, кпје за ппједине предмете прпписује Министарствп 
прпсвете Републике Србије. 

Пплпжени приступни испит важи самп за академску гпдину у кпјпј је пплпжен.  
Пплагаое приступнпг испита прганизује се самп у јунскпм испитнпм рпку.  

 
УПИС НА ПСНПВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Пријава на кпнкурс и пптребна дпкумента 
Шлан 34. 

Кандидати кпји кпнкурищу за упис у прву гпдину пснпвних академских студија пплажу 
испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти.  

Кандидати у пријави навпде студијске прпграме пднпснп мпдуле за кпје кпнкурищу. 
Кандидати кпд пријављиваоа ппднпсе следећу дпкументацију: 

 фптпкппије сведпшанства пд првпг дп шетвртпг разреда средое музишке щкпле 
(пригинал на увид), 

 фптпкппије сведпшанства пд првпг дп шетвртпг разреда ппщтепбразпвне средое щкпле 
(пригинал на увид), 

 фптпкппију диплпме заврщене средое щкпле (пригинал на увид), 

 извпд из матишне коиге рпђених, 

 нпстрификпвана дпкумента или пптврду п (заппшетпј) нпстрификацији у слушају да је 
претхпднп щкплпваое заврщенп у инпстранству, 

 увереое п држављанству, 

 испитни прпграм за главни предмет, 

 лекарскп увереое за Студијски прпграм Извпђашке уметнпсти мпдули Сплп певаое, 
Флаута, Кларинет, Обпа, Фагпт, Хпрна, Труба, Трпмбпн, Туба, укљушујући чез мпдуле – 
из Студентске ппликлинике), 

 кандидати кпји се пријављују на Студијски прпграм Кпмппзиција ппднпсе три 
партитуре, 

 за студијски прпграм Извпђашке уметнпсти Чез мпдули – изјаву да ли је кандидат 
пбезбедип свпју ритам секцију  

 уплатницу на изнпс за технишке и материјалне трпщкпве испита. 

Укпликп кандидати пплпже испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти и пстваре правп на 
упис у прву гпдину пснпвних академских студија мпгу уписати самп један студијски прпграм, 
пднпснп мпдул, с правпм лишнпг избпра. 

Истпвремени упис у прву гпдину пснпвних академских студија на вище пд једнпг студијскпг 
прпграма или мпдула у пквиру студијскпг прпграма изузетнп се пдпбрава. 
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Одлуку дпнпси Наставнп-уметнишкп-наушнп веће Факултета на пснпву захтева кандидата, 
сагласнпсти катедре и изузетних резултата ппстигнутих на испиту за прпверу склпнпсти и 
сппспбнпсти за упис на пба студијска прпграма или мпдула у пквиру студијскпг прпграма. 

Садржај, прпграм испита и врста задатака 
Шлан 35. 

Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти за упис на пснпвне академске студије састпји се 
из следећих   предмета: 
СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ КПМППЗИЦИЈА: 

- Кпмппзиција: 

 Писмени испит из кпмппзиције (клаузура) 

 Приказиваое три кпмппзитпрска рада 
- Музишки пблици и хармпнија 
- Клавир 
- Сплфеђп 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ ИЗВПЂАШКЕ УМЕТНПСТИ 
Мпдул Диригпваое 

- Диригпваое 
- Клавир 
- Музишки пблици и хармпнија 
- Сплфеђп 

Мпдул Сплп певаое 
- Сплп певаое 
- Сплфеђп 
- Клавир 

Мпдул Клавир 
- Клавир 
- Сплфеђп 

Мпдули: Виплина, Випла, Виплпнчелп, Кпнтрабас 
- Инструмент 
- Сплфеђп 

Мпдули: Флаута, Пбпа, Кларинет, Фагпт, Хпрна,Труба, Трпмбпн/Туба 
- Инструмент 
- Сплфеђп 

Мпдул Шембалп 
- Шембалп 
- Сплфеђп 

Мпдул Пргуље  
- Оргуље 
- Сплфеђп 

Мпдул  Харфа 
- Харфа 
- Сплфеђп 

Мпдул Гитара 
- Гитара 
- Сплфеђп 

Мпдул Удараљке 
- Удараљке 
- Сплфеђп 

Мпдул Чез певаое 
- Чез певаое 
- Теприја музике и Сплфеђп 

Мпдул Чез сакспфпн 
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- Чез сакспфпн 
- Теприја музике и Сплфеђп 

Мпдул Чез труба 
- Чез труба 
- Теприја музике и Сплфеђп 

Мпдул Чез трпмбпн 
- Чез трпмбпн 
- Теприја музике и Сплфеђп 

Мпдул Чез клавир 
- Чез клавир 
- Теприја музике и Сплфеђп 

Мпдул Чез гитара 
- Чез гитара 
- Теприја музике и Сплфеђп 

Мпдул Чез кпнтрабас: 
- Чез кпнтрабас 
- Теприја музике и Сплфеђп 

Мпдул Чез бубоеви: 
- Чез бубоеви 
- Теприја музике и Сплфеђп. 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ НАУКЕ П МУЗИШКПЈ УМЕТНПСТИ 
Мпдул Музикплпгија 

- Истприја музике (писмени и усмени деп) 
- Музишки пблици и хармпнија 
- Клавир 
- Страни језик 

Мпдул Музичка педагпгија 
- Музишки пблици и хармпнија 
- Сплфеђп (са тестпм из теприје) 
- Клавир 

Мпдул Етнпмузикплпгија и Етнпкпреплпгија 
- Етнпмузикплпгија 
- Сплфеђп 
- Музишки пблици и хармпнија 
- Клавир  
- Страни језик 

Мпдул Музичка теприја 
- Музишки пблици и хармпнија 
- Сплфеђп 
- Клавир 
- Страни језик 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ КПМППЗИЦИЈА 
Шлан 36. 

Испит из Кпмппзиције  
- клаузура (писмени испит из кпмппзиције) - писаое малпг кпмппзиципнпг пблика на 

задати ппшетни мпдел,  
- приказиваое и извпђеое (бар) три кпмппзитпрска рада кпје кандидат ппднпси уз 

пријаву.  
 

Испит из Музичких пблика и Хармпније 
Писмени деп: 
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- Хармпнизпваое задатпг мпдулирајућег  сппрана  са применпм алтерпваних и 
ванакпрдских тпнпва  

- Фпрмална анализа краће или дела веће кпмппзиције у клавирскпм слпгу  
- Хармпнска анализа краћег пдлпмка исте кпмппзиције  

Практишни деп: 
- Свираое прпщирених каденци у свим тпналитетима, у ускпм слпгу и у сва три 

мелпдијска пплпжаја.  
 
Испит из Клавира  

- једна лествица кпја се извлаши на испиту (дијатпнске лествице у размаку пктаве у 
паралелнпм кретаоу у пбиму пд шетири пктаве; дурски и мплски трпзвуци и 
дпминантни и умаоени шетвпрпзвуци са пбртајима у великпм разлагаоу паралелнп);  

- једна етида (К. Шерни /Carl Czerny/: пп. 299, II свеска; Крамер-Бyлпв /Crammer-Bűllow/: I 
свеска), или  Виртупзна кпмппзиција слишних захтева);  

- једна кпмппзиција пплифпнпг стила (двпгласна инвенција Ј. С. Баха /Johann Sebastian 
Bach/; један став из свите Г. Ф. Хендла /Georg Friedrich Handel/ или Француске свите Ј. 
С. Баха);  

- први став спнате (Хајдн /Joseph Haydn/: D-dur Hob. XVI/14; А-dur Hob. XVI/12; Е-dur Hob. 
XVI/13; Мпцарт/ Wolfgang Amadeus Mozart: C-dur KV 545; F-dur без пзнаке; G-dur KV 283; 
F-dur KV 280; Бетпвен /Ludvig van Beethoven/: пп. 49 бр. 1 g-mol);  

- једна кпмппзиција пп избпру (Купрен /François Couperin/: 12 малих кпмада; Хендл: 12 
малих кпмада; Мпцарт: Rondo D-dur, Варијације, Fantazija d-mol; Шајкпвски /Пётр Ил и ш 
Ша кп вски /: Албум за младе пп. 39 и пп. 65; Григ /Edvard Grieg/: Лирски кпмади; Щуман 
/Robert Schumann/: Албум за младе пп. 68; Бпрткијевиш /Серге дуа рдпвиш Бпртке виш/: 
Детиоствп пп. 39; Прпкпфјев /Серге Сергеевиш Прпкпф ев/: Дешија музика пп. 65; 
Бартпк /Béla Bartók/: Микрпкпсмпс; Щпстакпвиш /Дмитри Дмитриевиш Щпстакпвиш/: 

Луткине игре; В. Мпкраоац:  Три игре и сл.) 
Наведени прпграм је минимум захтева.  
Није пбавезнп да се прпграм извпди напамет.  
 
Испит из Сплфеђа  

Tежине је градива за предмет Сплфеђп, Тепретскпг пдсека средое музишке щкпле. 
Испит се састпји пд писменпг и усменпг дела. 
писмени једногласни и двогласни диктат 
Диктати се свирају: 

- једанпут у целини, 
- двптакт пп двптакт или фраза пп фраза у зависнпсти пд фактуре диктата такп щтп се 

свака целина ппнавља два пута а затим јпщ једнпм ппнпви и ппвеже са следећпм 
целинпм (двптактпм или фразпм), 

- ппсле издиктираних двптакта тј. фраза диктати се свирају у целини - једнпгласни један 
пут, двпгласни два пута. 

усмени део испита 
Задатак на усменпм делу испита је певаое мелпдијскпг примера a prima vista. Мелпдијски 
пример је диптих сашиоен пд две кпмппзиције разлишите фактуре, садржаја и карактера. 

 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ ИЗВПЂАШКЕ УМЕТНПСТИ 
Мпдул Диригпваое 

Шлан 37. 
Испит из Диригпваоа  

- диригпваое једнпг става из класишне симфпнијске литературе,  
- диригпваое једне (најмаое трпгласне) хпрске кпмппзиције,  
- диригпваое са листа задатих примера и ппзнаваое музишке литературе,  
- а prima vista шитаое клавирских извпда или сплп спната из барпкне литературе.  
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Прпграм се извпди напамет.  
У мплби за пплагаое пријемнпг испита пбавезнп је навести прпграм кпји ће кандидат извести.  
Кандидат кпји пплаже пбавезан је да дпведе свпј ансамбл за извпђеое хпрске кпмппзиције. 
Брпј певаша није пгранишен и треба да буде дпвпљан за извпђеое изабранпг дела. 
Пријемнпм испиту из диригпваоа припада и свираое дела прпграма кпји је кандидат 
припремип за пријемни испит из клавира.  
 
Испит из Клавира 

- једна лествица кпја се извлаши на испиту (дијатпнске лествице у размаку пктаве у 
паралелнпм кретаоу у пбиму пд шетири пктаве; дурски и мплски трпзвуци и 
дпминантни и умаоени шетвпрпзвуци са пбртајима у великпм разлагаоу паралелнп);  

- једна етида (Мпщелес /Ignaz Moscheles/: пп 70; Мпщкпвски /Moritz Moszkowski/: пп. 72; 
Кеслер /Joseph Christoph Kessler/: пп 20; Лист /Franz Liszt/ пп. 1; Нпвакпвски 
/Novakovsky/: пп. 25; Щппен /Frédéric Chopin/: пп. ппстх. и сл.);  

- један прелудијум и фуга Ј. С. Баха /Johann Sebastian Bach/;  
- први став спнате или кпнцерта (Мпцарт /Wolfgang Amadeus Mozart/: B-dur KV 333, а-mol 

KV 310, c-mol KV 457; Бетпвен/Ludvig van Beethoven /: пп. 2 бр. 1, пп. 2 бр. 2, пп. 10 бр. 1, 
пп. 10 бр. 2, пп. 10 бр. 3, пп. 13, пп. 26; Бах: Koncert f-mol BWV 1056; Хајдн: Koncert D-dur; 
Мпцарт: Koncert D-dur KV 382, Koncert A-dur KV 414, Koncert G-dur KV 453, Koncert A-dur 
KV 488 и сл.);  

- кпмппзиција аутпра XIX века;  
- кпмппзиција аутпра XX века;  

Наведени прпграм је минимум захтева.  
Није пбавезнп да се прпграм извпди напамет.  
За кандидате кпји су у средопј щкпли ппхађали неки други инструментални пдсек псим 
Клавирскпг, прпграм је исти кап и за студијски прпграм Кпмппзиција, Науке п музишкпј 
уметнпсти – мпдули Музикплпгија или Музишка педагпгија.  
 
Испит из Музичких пблика и Хармпније 
Писмени деп: 

- Хармпнизпваое задатпг мпдулирајућег  сппрана  са применпм алтерпваних и 
ванакпрдских тпнпва  

- Фпрмална анализа краће или дела веће кпмппзиције у клавирскпм слпгу  
- Хармпнска анализа краћег пдлпмка исте кпмппзиције  

Практишни деп: 
- Свираое прпщирених каденци у свим тпналитетима, у ускпм слпгу и у сва три 

мелпдијска пплпжаја.  
 
Испит из Сплфеђа  

Tежине је градива за предмет Сплфеђп, Тепретскпг пдсека средое музишке щкпле. 
Испит се састпји пд писменпг и усменпг дела. 
писмени једногласни и двогласни диктат 
Диктати се свирају: 

- једанпут у целини, 
- двптакт пп двптакт или фраза пп фраза у зависнпсти пд фактуре диктата такп щтп се 

свака целина ппнавља два пута а затим јпщ једнпм ппнпви и ппвеже  са следећпм 
целинпм (двптактпм или фразпм), 

- ппсле издиктираних двптакта тј. фраза диктати се свирају у целини - једнпгласни један 
пут, двпгласни два пута. 

усмени део испита 
Задатак на усменпм делу испита је певаое мелпдијскпг примера а prima vista. 

Мелпдијски пример је диптих сашиоен пд две кпмппзиције разлишите фактуре, садржаја и 
карактера. 
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Мпдул Сплп певаое 
Шлан 38. 

Испит из Сплп певаоа  
- једна песма или арија XVII или XVIII века,  
- једна арија из пратпријума или кантате, 
- једна песма аутпра XIX века,  
- једна песма аутпра XX века,  
- једна сплп песма дпмаћег аутпра,  
- једна пперска арија (накпн Глукпве рефпрме).  

Прпграм се извпди напамет и на пригиналнпм језику.  
На испитима кпмисија има правп избпра кпмппзиција кпје жели да слуща кап и да 

прекине извпђеое прпграма. 

Интервју - усмени разгпвпр са кандидатпм. 

Испит из Сплфеђа  
- jеднпгласни мелпдијски диктат, 
- парлатп пример, 
- једнпгласни мелпдијски пример. 

 
Испит из Клавира  

- једна лествица кпја се извлаши на испиту (дијатпнске лествице у размаку пктаве у 
паралелнпм кретаоу у пбиму пд шетири пктаве; дурски и мплски трпзвуци и 
дпминантни и умаоени шетвпрпзвуци са пбртајима у великпм разлагаоу паралелнп);  

- једна етида (Лемпан: пп. 37; Бертини /Henri Bertini/: пп.29; Лещгпрн /Leshorn/; 
Бургмилер / Johann Friedrich Franz Burgmüller/: пп. 100; Шерни /Carl Czerny/: пп. 849; 
Гедике /Alexander Gedike/, Хелер /István Heller /, Щшедрин /Рпдипн Кпнстантинпвиш 
Ъедрин/, Киркпр, Сите, Тансман /Alexandre Tansman/, збирка етида у редакцији Крщић-
Ранкпвић и сл./ или виртупзна кпмппзиција слишних захтева);  

- једна кпмппзиција пплифпнпг стила (Бах /Johann Sebastian Bach/: Мале кпмппзиције за 
клавир; Хендл /Georg Friedrich Handel/: избпр лаких кпмппзиција за клавир и сл.);  

- први став једне спнатине или спнате (Клементи /Muzio Klemmenti/, Кулау /Friedrich 
Daniel Rudolf Kuhlau/, Диабели /Anton Diabelli/, Дусек /Jan Ladislav Dussek/, Мпцарт 
/Wolfgang Amadeus Mozart/, Хајдн /Joseph Haydn/);  

- једна кпмппзиција пп избпру: Слпвенска клавирска складба за младину; избпр лакщих  
кпмппзиција, ред. Ј. Ппппвић; изабране етиде и кпмади руских аутпра; Тајшевић: Деци; 
Лптка Калински /Ivo Lhotka Kalinski/: Међумурје малп, Стари далматински плеспви; 
Щкерјанц /Lucian Maria Škerjanc/: Дијатпнишни прелудијуми; Грешанинпв /Александр 
Тихпнпвиш Грешанинпв/: Дешији албум пп. 90; Кабалевски: Лаки кпмади пп. 39; Ребикпв 
/Влади мир Ива нпвиш Ре бикпв/: Силуете пп. 31; Бартпк /Béla Bartók/: За децу; Раули 
/Raulli/: пп. 39; Франк /César Franck/: Луткина тугпванка; Хајдн: 12 лаких кпмада или 
клавирска пратоа једне сплп песме.  

Није пбавезнп да се прпграм извпди напамет.  
Наведени прпграм је минимум захтева. 

Мпдул Клавир 
Шлан 39. 

Испит из Клавира  
- прелудијум и фуга,  
- спната (кандидати мпрају припремити целу спнату, а на пријемнпм испиту извлашиће 

став спнате кпји ће свирати),  
- виртупзна етида,  
- задата кпмппзиција - кпја ће бити пбјављена месец дана пре пдржаваоа пријемнпг 

испита.  
Прпграм се извпди напамет. 
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Испит из Сплфеђа  

Тежине је градива за предмет Сплфеђп, Инструменталнпг пдсека средое музишке 
щкпле. Испит се састпји пд писменпг и усменпг дела. 
писмени једногласни диктат 
Диктат се свира: 

- једанпут у целини, 
- двптакт пп двптакт или фраза пп фраза у зависнпсти пд фактуре диктата такп щтп се 

свака целина ппнавља два пута, а затим и јпщ једнпм ппнпви и ппвеже са следећпм 
целинпм (двптактпм или фразпм), 

- ппсле издиктираних двптакта тј. фраза диктат се свира у целини један пут. 
усмени део испита 
Задатак на усменпм делу је певаое мелпдијскпг примера а prima vista. Мелпдијски пример је 
диптих сашиоен пд две кпмппзиције разлишите фактуре, садржаја и карактера. 

 

Мпдули: Виплина, Випла, Виплпнчелп, Кпнтрабас 
Шлан 40. 

Мпдул Виплина 
Испит из Виплине 

- једна етида, 
- један став из Бахпвих /Johann Sebastian Bach/ сплп партита или спната, 
- кпнцерт за виплину у целини. 

Прпграм се извпди напамет. 
 
Испит из Сплфеђа  

- једнпгласни мелпдијски диктат, 
- парлатп пример, 
- једнпгласни мелпдијски пример 

 
 
Mпдул  Випла  
Испит из Випле 

- једна скала са пснпвним пптезима, трпзвуцима и двпзвуцима 
- једна етида 
- један став  из Бахпвих /Johann Sebastian Bach/ сплп партита, спната или свита 
- први став  класишнпг кпнцерт пп слпбпднпм избпру  

Прпграм се извпди напамет. 
 
Испит из Сплфеђа 

- једнпгласни мелпдијски диктат, 
- парлатп пример, 
- једнпгласни мелпдијски пример 

 
Mпдул Виплпнчелп 
Испит из Виплпнчела 

- једна етида, 
- један став из Бахпвих /Johann Sebastian Bach/ сплп свита 
- први став кпнцерта 

Прпграм се извпди напамет. 
 
Испит из Сплфеђа  

- једнпгласни мелпдијски диктат, 
- парлатп пример, 



16 

 

- једнпгласни мелпдијски пример 
 

 
Mпдул Кпнтрабас 
Испит из Кпнтрабаса 

- једна етида, 
- кпмад с клавирпм, 
- I став кпнцерта. 

Прпграм се извпди напамет. 
 
Испит из Сплфеђа  

- једнпгласни мелпдијски диктат, 
- парлатп пример, 
- једнпгласни мелпдијски пример 

 
 

Мпдули: Флаута, Пбпа, Кларинет, Фагпт, Хпрна, Труба, Трпмбпн /Туба 
Шлан 41. 

Испит из Флауте, Пбпе, Кларинета, Фагпта, Хпрне, Трубе, Трпмбпна или Тубе  
- једна етида,  
- једнп циклишнп делп (спната или кпнцерт),  
- један кпнцертни кпмад.  

Прпграм пдабрати на нивпу материјала заврщнпг испита средое щкпле.  
За испит из Тубе прпграм пдабрати из пригиналне литературе за тубу.  
Није пбавезнп да се прпграм извпди напамет, псим кпнцерта или кпнцертнпг кпмада.  
 
Испит из Сплфеђа  

- једнпгласни мелпдијски диктат, 
- парлатп пример, 
- једнпгласни мелпдијски пример 

 

 
Мпдул Харфа 

Шлан 42. 
Испит из Харфе (нивп диплпмскпг испита средое шкпле)  

- једна етида,  
- једна спната,  
- једна кпмппзиција пп слпбпднпм избпру  
- задата кпмппзиција (дпступна месец дана пре пплагаоа)  

Прпграм се извпди напамет. 
 
Испит из Сплфеђа  

- једнпгласни мелпдијски диктат, 
- парлатп пример, 
- једнпгласни мелпдијски пример 

 

 
Мпдул Пргуље 

Шлан 43. 
Испит из Пргуља  

- једна педална етида,  
- стари мајстпр,  
- Ј.С.Бах /Johann Sebastian Bach/: Кпрална предигра (Orgelbuchlein или други),  



17 

 

- Ј.С.Бах: Прелудијум (Тпката, Фантазија) и фуга.  
Прпграм се не извпди напамет.  
 
Испит из Сплфеђа  

Тежине је градива за предмет сплфеђп, Тепретскпг пдсека средое музишке щкпле. 
Испит се састпји пд писменпг и усменпг дела. 
писмени једногласни и двогласни диктат 
Диктати се свирају: 

- једанпут у целини, 
- двптакт пп двптакт или фраза пп фраза у зависнпсти пд фактуре диктата такп щтп се 

свака целина ппнавља два пута а затим јпщ једнпм ппнпви и ппвеже са следећпм 
целинпм (двптактпм или фразпм), 

- ппсле издиктираних двптакта тј. фраза диктати се свирају у целини - једнпгласни један 
пут, двпгласни два пута. 

усмени део испита 
Задатак на усменпм делу испита је певаое мелпдијскпг примера а prima vista. 

Мелпдијски пример је диптих сашиоен пд две кпмппзиције разлишите фактуре, садржаја и 
карактера. 

 

Мпдул Удараљке 
Шлан 44.  

Испит из Удараљки (нивп диплпмскпг испита средое щкпле) 
- једна етида за мали дпбпщ, 
- једна етида или кпмад за тимпане, 
- једна етида или кпмад за мелпдијске удараљке (две палице - маримба, вибрафпн или 

ксилпфпн), 
- једна етида или кпмад за мелпдијске удараљке (шетири палице - маримба, вибрафпн 

или ксилпфпн), 
- једна кпмппзиција за групу удараљки (set-up) 
- три задате кпмппзиције (дпбпщ, тимпани и мелпдијске удараљке) дпступне месец дана 

пре пплагаоа пријемнпг испита 
- шитаое с листа три кратка музишка примера: мембранпфпни и мелпдијски инструменти 

(приликпм пплагаоа пријемнпг испита). 
Прпграм за пријемни испит мпже да буде изведен сплп или уз клавирску пратоу. 
Кпмппзиције за мелпдијске инструменте се извпде напамет. За пстале инструменте 
извпђеое из нпта је дпзвпљенп. 
 
Испит из Сплфеђа  

- једнпгласни мелпдијски диктат, 
- парлатп пример, 
- једнпгласни мелпдијски пример. 

 

 
Мпдул Гитара 

Шлан 45.  
Испит из Гитаре  

- J. С. Бах /Johann Sebastian Bach/: три играшка става из неке пд лаутских или свита за 
виплпншелп или из партита за виплину сплп или једна пд фуга (лаутске свите BWV 995, 
997 или фуга BWV 998, или фуга из једне пд спната за виплину сплп) или Шакпна (II 
партита за сплп виплину) или Прелудијум из Свите 1006a у E duru,  

- једнпставашна спната (спнатни пблик) или I став неке пд вищеставашних спната (спнатни 
пблик),  

- задата кпмппзиција бр.1 задата ппшеткпм летоег семестра,  



18 

 

- задата кпмппзиција бр.2 (дпступна месец дана пре пплагаоа),  
- шитаое с листа музишкпг примера (приликпм пплагаоа пријемнпг испита). 

Прпграм се извпди напамет. 
 
Испит из Сплфеђа  

- једнпгласни мелпдијски диктат, 
- парлатп пример, 
- једнпгласни мелпдијски пример. 

 
Мпдул Шембалп 

Шлан 46. 
 
Испит из Шембала  

- Д.Скарлати /Domenico Scarlatti/: једна Спната пп избпру, 
- Ј.С.Бах /Johann Sebastian Bach/: Прелудијум и фуга пп избпру (Дпбрп темперпвани 

клавир, I или II свеска), или другп пплифпнп делп истпг аутпра, 
- једна већа кпмппзиција (или 2-3 маоег пбима) из збирке The Fitzwilliam Virginal Book пп 

избпру кандидата, 
- 4 става из свите францускпг аутпра (француских клавсениста) 17. или 18. века при шему 

три става мпрају бити типа Allemande, Courante, Sarabande, дпк је препстали став пп 
избпру кандидата. 

Испит се пплаже на чембалу. 
Прпграм се не мпра извпдити напамет. 
 
Испит из Сплфеђа  

- једнпгласни мелпдијски диктат, 
- парлатп пример, 
- једнпгласни мелпдијски пример. 

 

Мпдули: Чез певаое, Чез сакспфпн, Чез труба, Чез трпмбпн, Чез клавир, Чез гитара, 
Чез кпнтрабас, Чез бубоеви 

Шлан 47. 
Mпдул ЧЕЗ ПЕВАОЕ 
Испит из Чез певаоа 
Технички деп: 

- дурскa и мплскa лествицa у ппсегу пд једне пктаве 
- шетвпрпзвуци пд задатпг тпна - Maj7, Dom7, Min7 (на захтев кпмисије) 

Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута: 
- jazz blues (medium) 
- jazz standard (medium up) 
- jazz ballad (slow) 
-   Broadway standard - bossa nova или afro-cuban или latin-swing (medium / medium up) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви.  
Нумере не треба да трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже 
сппспбнпст у чез импрпвизацији.  
Kпмисија има правп избпра нумера кпје жели да слуша, кап и да прекине кандидата у свакпј 
пд нумера у прпграму. 

Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Сваки кандидат је дужан 
да ппнесе нптни материјал (најмаое пп три примерка) свпг прпграма и да уппзна пратећу 
ритам секцију са аранжманпм сваке пд пдабраних нумера. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- владаое чез језикпм (be-bop, hard-bop) 
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- псећај за swing ритам 
- квалитет тпна (sound) гласа 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација са бендпм 

 
Испит из Теприје музике и Сплфеђа 
Теприја музике 
Записати: 

- интервале 
- акпрде (трпзвуке и шетвпрпзвуке) 
- лествице 
- мпдусе 

            - септакпрде на задатим ступоевима лествица (дурских и мплских) 
Сплфеђп 
Преппзнати слухпм: 

- задате интервале (двпзвуке) 
- задате трпзвуке (дурски, мплски, умаоени и прекпмерни у пснпвнпм пблику и 

пбртајима) 
- задате шетвпрпзвуке у пснпвнпм пблику (Maj7, Dom7, Min7, MinMaj7, Min7b5, Dim7) 
- задате акпрдске прпгресије (II-V-I, I-VI-II-V-I, итд.) 
- мелпдијски диктат (4-8 такта) 
- ритмишки диктат (4-8 такта) 

 
Mпдул ЧЕЗ САКСПФПН 

Испит из Чез сакспфпна 
Технички деп: 

- класишна етида 
- шитаое с листа (на захтев кпмисије) 

Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута: 
- jazz blues (medium) 
- jazz standard (medium up) 
- jazz ballad (slow) 
-    Broadway standard - bossa nova или afro-cuban или latin-swing (medium / medium up) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији.  

Kпмисија има правп избпра нумера кпје жели да слуша, кап и да  прекине кандидата у свакпј 
пд нумера у прпграму. 

Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Сваки кандидат је дужан 
да ппнесе нптни материјал (најмаое пп три примерка) свпг прпграма и да уппзна пратећу 
ритам секцију са аранжманпм сваке пд пдабраних нумера. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- владаое чез језикпм (be-bop, hard-bop) 
- псећај за swing ритам 
- квалитет тпна (sound) на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација са бендпм 

 
Испит из Теприје музике и Сплфеђа 
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Теприја музике 
Записати: 

- интервале 
- акпрде (трпзвуке и шетвпрпзвуке) 
- лествице 
- мпдусе 

            - септакпрде на задатим ступоевима лествица (дурских и мплских) 
Сплфеђп 
Преппзнати слухпм: 

- задате интервале (двпзвуке) 
- задате трпзвуке (дурски, мплски, умаоени и прекпмерни у пснпвнпм пблику и 

пбртајима) 
- задате шетвпрпзвуке у пснпвнпм пблику (Maj7, Dom7, Min7, MinMaj7, Min7b5, Dim7) 
- задате акпрдске прпгресије (II-V-I, I-VI-II-V-I, итд.) 
- мелпдијски диктат (4-8 такта) 
- ритмишки диктат (4-8 такта) 
 

Mпдул ЧЕЗ ТРУБА 

Испит из Чез трубе 
Технички деп: 

- дурска и мплска лествица крпз две пктаве (са разлпженим трпзвуцима и дпминантним 
септакпрдпм крпз две пктаве навище и наниже) 

- класишна етида 
- шитаое с листа (на захтев кпмисије) 

Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута: 
- jazz blues (medium) 
- jazz standard (medium up) 
- jazz ballad (slow) 
-    Broadway standard - bossa nova или afro-cuban или latin-swing (medium / medium up) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији.  

Kпмисија има правп избпра нумера кпје жели да слуша, кап и да  прекине кандидата у свакпј 
пд нумера у прпграму. 

Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Сваки кандидат је дужан 
да ппнесе нптни материјал (најмаое пп три примерка) свпг прпграма и да уппзна пратећу 
ритам секцију са аранжманпм сваке пд пдабраних нумера. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- владаое чез језикпм (be-bop, hard-bop) 
- псећај за swing ритам 
- квалитет тпна (sound) на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација са бендпм 

 
Испит из Теприје музике и Сплфеђа 
Теприја музике 
Записати: 

- интервале 
- акпрде (трпзвуке и шетвпрпзвуке) 
- лествице 
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- мпдусе 
            - септакпрде на задатим ступоевима лествица (дурских и мплских) 
Сплфеђп 
Преппзнати слухпм: 

- задате интервале (двпзвуке) 
- задате трпзвуке (дурски, мплски, умаоени и прекпмерни у пснпвнпм пблику и 

пбртајима) 
- задате шетвпрпзвуке у пснпвнпм пблику (Maj7, Dom7, Min7, MinMaj7, Min7b5, Dim7) 
- задате акпрдске прпгресије (II-V-I, I-VI-II-V-I, итд.) 
- мелпдијски диктат (4-8 такта) 
- ритмишки диктат (4-8 такта) 

 
Mпдул ЧЕЗ ТРПМБПН 

Испит из Чез трпмбпна 
Технички деп: 

- дурска и мплска лествица крпз две пктаве (са разлпженим трпзвуцима и дпминантним 
септакпрдпм крпз две пктаве навище и наниже) 

- класишна етида 
- шитаое с листа (на захтев кпмисије) 

Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута: 
- jazz blues (medium) 
- jazz standard (medium up) 
- jazz ballad (slow) 
-    Broadway standard - bossa nova или afro-cuban или latin-swing (medium / medium up) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији.  

Kпмисија има правп избпра нумера кпје жели да слуша, кап и да  прекине кандидата у свакпј 
пд нумера у прпграму. 

Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Сваки кандидат је дужан 
да ппнесе нптни материјал (најмаое пп три примерка) свпг прпграма и да уппзна пратећу 
ритам секцију са аранжманпм сваке пд пдабраних нумера. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- владаое чез језикпм (be-bop, hard-bop) 
- псећај за swing ритам 
- квалитет тпна (sound) на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација са бендпм 

 
Испит из Теприје музике и Сплфеђа 
Теприја музике 
Записати: 

- интервале 
- акпрде (трпзвуке и шетвпрпзвуке) 
- лествице 
- мпдусе 

            - септакпрде на задатим ступоевима лествица (дурских и мплских) 
Сплфеђп 
Преппзнати слухпм: 

- задате интервале (двпзвуке) 
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- задате трпзвуке (дурски, мплски, умаоени и прекпмерни у пснпвнпм пблику и 
пбртајима) 

- задате шетвпрпзвуке у пснпвнпм пблику (Maj7, Dom7, Min7, MinMaj7, Min7b5, Dim7) 
- задате акпрдске прпгресије (II-V-I, I-VI-II-V-I, итд.) 
- мелпдијски диктат (4-8 такта) 
- ритмишки диктат (4-8 такта) 
 

Mпдул ЧЕЗ КЛАВИР 

Испит из Чез клавира 
Технички деп: 

- класишна етида 
- шитаое с листа (на захтев кпмисије) 

Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута: 
- jazz blues (medium) 
- jazz standard (medium up) 
- jazz ballad (slow) 
-     Broadway standard - bossa nova или afro-cuban или latin-swing (medium / medium up) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији.  
Kпмисија има правп избпра нумера кпје жели да слуша, кап и да прекине кандидата у свакпј 
пд нумера у прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Сваки кандидат је дужан 
да ппнесе нптни материјал (најмаое пп три примерка) свпг прпграма и да уппзна пратећу 
ритам секцију са аранжманпм сваке пд пдабраних нумера. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- владаое чез језикпм (be-bop, hard-bop) 
- псећај за swing ритам 
- квалитет тпна (sound) на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација са бендпм 

 
Испит из Теприје музике и Сплфеђа 
Теприја музике 
Записати: 

- интервале 
- акпрде (трпзвуке и шетвпрпзвуке) 
- лествице 
- мпдусе 

            - септакпрде на задатим ступоевима лествица (дурских и мплских) 
Сплфеђп 
Преппзнати слухпм: 

- задате интервале (двпзвуке) 
- задате трпзвуке (дурски, мплски, умаоени и прекпмерни у пснпвнпм пблику и 

пбртајима) 
- задате шетвпрпзвуке у пснпвнпм пблику (Maj7, Dom7, Min7, MinMaj7, Min7b5, Dim7) 
- задате акпрдске прпгресије (II-V-I, I-VI-II-V-I, итд.) 
- мелпдијски диктат (4-8 такта) 
- ритмишки диктат (4-8 такта) 
 

Mпдул ЧЕЗ ГИТАРА 
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Испит из Чез гитаре 
Технички деп: 

- класишна етида 
- шитаое с листа (на захтев кпмисије) 

Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута: 
- jazz blues (medium) 
- jazz standard (medium up) 
- jazz ballad (slow) 
-   Broadway standard - bossa nova или afro-cuban или latin-swing (medium / medium up) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији.  
Kпмисија има правп избпра нумера кпје жели да слуша, кап и да прекине кандидата у свакпј 
пд нумера у прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Сваки кандидат је дужан 
да ппнесе нптни материјал (најмаое пп три примерка) свпг прпграма и да уппзна пратећу 
ритам секцију са аранжманпм сваке пд пдабраних нумера. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- владаое чез језикпм (be-bop, hard-bop) 
- псећај за swing ритам 
- квалитет тпна (sound) на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација са бендпм 

 
Испит из Теприје музике и Сплфеђа 
Теприја музике 
Записати: 

- интервале 
- акпрде (трпзвуке и шетвпрпзвуке) 
- лествице 
- мпдусе 

            - септакпрде на задатим ступоевима лествица (дурских и мплских) 
Сплфеђп 
Преппзнати слухпм: 

- задате интервале (двпзвуке) 
- задате трпзвуке (дурски, мплски, умаоени и прекпмерни у пснпвнпм пблику и 

пбртајима) 
- задате шетвпрпзвуке у пснпвнпм пблику (Maj7, Dom7, Min7, MinMaj7, Min7b5, Dim7) 
- задате акпрдске прпгресије (II-V-I, I-VI-II-V-I, итд.) 
- мелпдијски диктат (4-8 такта) 
- ритмишки диктат (4-8 такта) 

 
СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ Извпђачке уметнпсти - мпдул ЧЕЗ КПНТРАБАС 
 
Испит из Чез кпнтрабаса 
Технички деп: 

- дурска и мплска лествица крпз две пктаве 
- разлагаое трпзвука и шетвпрпзвука навище и наниже 
- класишна етида 
- шитаое с листа (на захтев кпмисије) 

Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута: 
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- jazz blues (medium) 
- jazz standard (medium up) 
- jazz ballad (slow) 
-    Broadway standard - bossa nova или afro-cuban или latin-swing (medium / medium up) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији.  
Kпмисија има правп избпра нумера кпје жели да слуша, кап и да прекине кандидата у свакпј 
пд нумера у прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Сваки кандидат је дужан 
да ппнесе нптни материјал (најмаое пп три примерка) свпг прпграма и да уппзна пратећу 
ритам секцију са аранжманпм сваке пд пдабраних нумера. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- владаое чез језикпм (be-bop, hard-bop) 
- псећај за swing ритам 
- квалитет тпна (sound) на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација са бендпм 

 
Испит из Теприје музике и Сплфеђа 
Теприја музике 
Записати: 

- интервале 
- акпрде (трпзвуке и шетвпрпзвуке) 
- лествице 
- мпдусе 

            - септакпрде на задатим ступоевима лествица (дурских и мплских) 
Сплфеђп 
Преппзнати слухпм: 

- задате интервале (двпзвуке) 
- задате трпзвуке (дурски, мплски, умаоени и прекпмерни у пснпвнпм пблику и 

пбртајима) 
- задате шетвпрпзвуке у пснпвнпм пблику (Maj7, Dom7, Min7, MinMaj7, Min7b5, Dim7) 
- задате акпрдске прпгресије (II-V-I, I-VI-II-V-I, итд.) 
- мелпдијски диктат (4-8 такта) 
- ритмишки диктат (4-8 такта) 
 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ Извпђачке уметнпсти - мпдул ЧЕЗ БУБОЕВИ 
 
Испит из Чез бубоева 
Технички деп: 

- класишна етида (Wilcoxon, Cirone, Skowera, Delecluse) 
- шитаое с листа (на захтев кпмисије) 

Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута: 
- jazz blues (medium) - сплп прекп фпрме 
- jazz standard (medium up) - 4x4 или 8x8  
- jazz ballad (slow) - метлице 
- Broadway standard - bossa nova или afro-cuban или latin-swing (medium / medium up) - 

сплп прекп фпрме 
Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
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трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији.  
Kпмисија има правп избпра нумера кпје жели да слуша, кап и да прекине кандидата у свакпј 
пд нумера у прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Сваки кандидат је дужан 
да ппнесе нптни материјал (најмаое пп три примерка) свпг прпграма и да уппзна пратећу 
ритам секцију са аранжманпм сваке пд пдабраних нумера. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- владаое чез језикпм (be-bop, hard-bop) 
- псећај за swing ритам 
- квалитет тпна (sound) на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација са бендпм 

 
Испит из Теприје музике и Сплфеђа 
Теприја музике 
Записати: 

- интервале 
- акпрде (трпзвуке и шетвпрпзвуке) 
- лествице 
- мпдусе 

              - септакпрде на задатим ступоевима лествица (дурских и мплских) 
Сплфеђп 
Преппзнати слухпм: 

- задате интервале (двпзвуке) 
- задате трпзвуке (дурски, мплски, умаоени и прекпмерни у пснпвнпм пблику и 

пбртајима) 
- задате шетвпрпзвуке у пснпвнпм пблику (Maj7, Dom7, Min7, MinMaj7, Min7b5, Dim7) 
- задате акпрдске прпгресије (II-V-I, I-VI-II-V-I, итд.) 
- мелпдијски диктат (4-8 такта) 
- ритмишки диктат (4-8 такта) 

 
СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ НАУКЕ П МУЗИШКПЈ УМЕТНПСТИ 

Мпдул Музикплпгија 
Шлан 48. 

Испит из главнпг предмета:  
Истприја музике  

Писмени и усмени испит из Истприје музике (сашиоава се листа пдабраних кљушних 
питаоа из средопщкплскпг прпграма Истприје музике и пбјављује најмаое месец дана пре 
пдржаваоа испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти. Теме за писмени дају се из круга 
задатих питаоа, самп се прпблемски кпнкретизују). Писмени испит из Истприје музике ради се 
4 сата. На усменпм делу испита пдгпвара се на једнп питаое.  
Кандидати заинтереспвани за студије на студијскпм прпграму Науке п музишкпј уметнпсти – 
мпдул Музикплпгија мпгу се пбратити за кпнсултације свим шланпвима Катедре.  
 
Испит из странпг језика  

- тест из пдгпварајућег странпг језика, кпји се састпји из прпвере разумеваоа прпшитанпг 
(питаоа у вези са текстпм, алтернативе ташнп-неташнп) и  

- тест из граматике (бира се један пд ппнуђених пдгпвпра) итд.  
 
Испит из Музичких пблика и Хармпније  
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- хармпнизпваое задатпг сппрана (са применпм ванакпрдских тпнпва, алтерација и свих 
врста мпдулација),  

-  хармпнска анализа пдлпмка пдабране кпмппзиције у клавирскпм слпгу, 
-  фпрмална анализа краће (или дела веће) кпмппзиције у клавирскпм слпгу. 

 
Испит из Клавира  

- једна лествица, кпја се извлаши на испиту (дијатпнске лествице у размаку пктаве у 
паралелнпм кретаоу у пбиму пд шетири пктаве; дурски и мплски трпзвуци и 
дпминантни и умаоени шетвпрпзвуци са пбртајима у великпм разлагаоу паралелнп);  

- једна етида (К. Шерни /Carl Czerny/: пп. 299, II свеска; Крамер-Бyлпв /Crammer-Bűllow/: I 
свеска/ или виртупзна кпмппзиција слишних захтева);  

- једна кпмппзиција пплифпнпг стила (двпгласна инвенција Ј. С. Баха /Johann Sebastian 
Bach/; један став из свите Г. Ф. Хендла /Georg Friedrich Handel/ или Француске свите Ј. 
С. Баха /Johann Sebastian Bach/);  

- први став спнате (Хајдн /Joseph Haydn/: D-dur Hob. XVI/14; А-dur Hob. XVI/12; Е-dur Hob. 
XVI/13; Мпцарт /Wolfgang Amadeus Mozart/: C-dur KV 545; F-dur без пзнаке; G-dur KV 
283; F-dur KV 280; Бетпвен /Ludvig van Beethoven/: пп. 49 бр. 1 g-mol);  

- једна кпмппзиција пп избпру (Купрен /François Couperin/: 12 малих кпмада; Хендл: 12 
малих кпмада; Мпцарт: Rondo D-dur, Варијације, Fantazija d-mol; Шајкпвски /Пётр Ил и ш 
Ша кп вски /: Албум за младе пп. 39 и пп. 65; Григ /Edvard Grieg/: Лирски кпмади; Щуман 
/Robert Schumann/: Албум за младе пп. 68; Бпрткијевиш /Серге дуа рдпвиш Бпртке виш/: 
Детиоствп пп. 39; Прпкпфјев /Серге Сергеевиш Прпкпф ев/: Дешија музика пп. 65; 
Бартпк /Béla Bartók/: Микрпкпсмпс; Щпстакпвиш /Дмитри Дмитриевиш Щпстакпвиш/: 
Луткине игре; В. Мпкраоац: Три игре и сл.)  

Наведени прпграм је минимум захтева.  
Није пбавезнп да се прпграм извпди напамет. 

Мпдул Музичка педагпгија 
Шлан 49. 

Испит из Музичких пблика и Хармпније 
Писмени деп: 

● Хармпнизпваое задатпг мпдулирајућег  сппрана  са применпм алтерпваних и 

ванакпрдских тпнпва  

● Фпрмална анализа краће или дела веће кпмппзиције у клавирскпм слпгу  

● Хармпнска анализа краћег пдлпмка исте кпмппзиције  

Практишни деп: 
● Свираое прпщирених каденци у свим тпналитетима, у ускпм слпгу и у сва три 

мелпдијска пплпжаја.  

 
Испит из Сплфеђа (са тестпм из теприје) 
писмени део испита 
Тежине је градива за предмет Сплфеђп, Тепретскпг пдсека средое музишке щкпле. Испит се 
састпји из писменпг и усменпг дела.  
а) Једнпгласни и двпгласни диктат 
Диктати се свирају: 

- једанпут у целини, 
- двптакт пп двптакт или фраза пп фраза у зависнпсти пд фактуре диктата такп щтп се 

свака целина ппнавља два пута а затим јпщ једнпм ппнпви и ппвеже са следећпм 
целинпм (двптактпм или фразпм), 

- ппсле издиктираних двптакта тј. фраза диктати се свирају у целини - једнпгласни један 
пут, двпгласни два пута. 
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б) Писмени тест из теприје музике 
Ради се на пснпву диктираних слушних задатака и писменпг теста. 
 
усмени део испита 
Задатак на усменпм делу испита је певаое мелпдијскпг примера а prima vista и примерa за 
ритмичкп читаое. Мелпдијски пример је диптих сашиоен пд две кпмппзиције разлишите 
фактуре, садржаја и карактера. 

 
 
Испит из Клавира  

- једна лествица, кпја се извлаши на испиту (дијатпнске лествице у размаку пктаве у 
паралелнпм кретаоу у пбиму пд шетири пктаве; дурски и мплски трпзвуци и 
дпминантни и умаоени шетвпрпзвуци са пбртајима у великпм разлагаоу паралелнп);  

- једна етида (К. Шерни /Carl Czerny/: пп. 299, II свеска; Крамер-Бyлпв /Crammer-Bűllow/: I 
свеска), или виртупзна кпмппзиција слишних захтева);  

- једна кпмппзиција пплифпнпг стила (двпгласна инвенција Ј. С. Баха /Johann Sebastian 
Bach/; један став из свите Г. Ф. Хендла /Georg Friedrich Handel/ или Француске свите Ј. 
С. Баха)  

- први став спнате (Хајдн /Joseph Haydn/: D-dur Hob. XVI/14; А-dur Hob. XVI/12; Е-dur Hob. 
XVI/13; Мпцарт /Wolfgang Amadeus Mozart/: C-dur KV 545; F-dur без пзнаке; G-dur KV 
283; F-dur KV 280; Бетпвен /Ludvig van Beethoven/: пп. 49 бр. 1 g-mol)  

- једна кпмппзиција пп избпру (Купрен /François Couperin/: 12 малих кпмада; Хендл: 12 
малих кпмада; Мпцарт: Rondo D-dur, Варијације, Fantazija d-mol; Шајкпвски /Пётр Ил и ш 
Ша кп вски /: Албум за младе пп. 39 и пп. 65; Григ /Edvard Grieg/: Лирски кпмади; Щуман 
/Robert Schumann/: Албум за младе пп. 68; Бпрткијевиш /Серге дуа рдпвиш Бпртке виш/: 
Детиоствп пп. 39; Прпкпфјев /Серге Сергеевиш Прпкпф ев/: Дешија музика пп. 65; 
Бартпк /Béla Bartók/: Микрпкпсмпс; Щпстакпвиш /Дмитри Дмитриевиш Щпстакпвиш/: 
Луткине игре; В. Мпкраоац: Три игре и сл.)  

Наведени прпграм је минимум захтева.  
Није пбавезнп да се прпграм извпди напамет. 

Мпдул Етнпмузикплпгија и Етнпкпреплпгија 
Шлан 50. 

Испит из Етнпмузикплпгије  
Писмени испит ппдразумева пбраду једне пд укупнп три теме ппщтијег садржаја кпје се дају на 
сампм испиту. Усмени испит теше у фпрми разгпвпра са кандидатпм п некпликп прпбраних 
етнпмузикплпщких/етнпкпреплпщких радпва, (дпступних у Студентскпм реферату ФМУ 
најмаое месец дана пре пријемнпг испита). Писмени испит из Етнпмузикплпгије ради се 4 сата. 
 
Испит из странпг језика  

- тест из пдгпварајућег странпг језика, кпји се састпји из прпвере разумеваоа прпшитанпг 
(питаоа у вези са текстпм, алтернативе ташнп-неташнп) и  

- тест из граматике (бира се један пд ппнуђених пдгпвпра) итд. 
 
Испит из Музичких пблика и Хармпније  

- хармпнизпваое задатпг сппрана (са применпм ванакпрдских тпнпва, алтерација и свих 
врста мпдулација), 

-  хармпнска анализа пдлпмка пдабране кпмппзиције у клавирскпм слпгу, 
-  фпрмална анализа краће (или дела веће) кпмппзиције у клавирскпм слпгу. 

 
Испит из Клавира 



28 

 

- једна лествица, кпја се извлаши на испиту (дијатпнске лествице у размаку пктаве у 
паралелнпм кретаоу у пбиму пд шетири пктаве; дурски и мплски трпзвуци и 
дпминантни и умаоени шетвпрпзвуци са пбртајима у великпм разлагаоу паралелнп);  

- једна етида (К. Шерни /Carl Czerny/: пп. 299, II свеска; Крамер-Бyлпв /Crammer-Bűllow/: I 
свеска), или виртупзна кпмппзиција слишних захтева);  

- једна кпмппзиција пплифпнпг стила (двпгласна инвенција Ј. С. Баха /Johann Sebastian 
Bach/; један став из свите Г. Ф. Хендла /Georg Friedrich Handel/ или Француске свите Ј. 
С. Баха);  

- први став спнате (Хајдн /Joseph Haydn/: D-dur Hob. XVI/14; А-dur Hob. XVI/12; Е-dur Hob. 
XVI/13; Мпцарт /Wolfgang Amadeus Mozart/: C-dur KV 545; F-dur без пзнаке; G-dur KV 
283; F-dur KV 280; Бетпвен /Ludvig van Beethoven/: пп. 49 бр. 1 g-mol);  

- једна кпмппзиција пп избпру (Купрен /François Couperin/: 12 малих кпмада; Хендл: 12 
малих кпмада; Мпцарт: Rondo D-dur, Варијације, Fantazija d-moll; Шајкпвски /Пётр Ил и ш 
Ша кп вски /: Албум за младе пп. 39 и пп. 65; Григ /Edvard Grieg/: Лирски кпмади; Щуман 
/Robert Schumann/: Албум за младе пп. 68; Бпрткијевиш /Серге дуа рдпвиш Бпртке виш/: 
Детиоствп пп. 39; Прпкпфјев /Серге Сергеевиш Прпкпф ев/: Дешија музика пп. 65; 
Бартпк /Béla Bartók/: Микрпкпсмпс; Щпстакпвиш /Дмитри Дмитриевиш Щпстакпвиш/: 
Луткине игре; В. Мпкраоац: Три игре и сл.)  

Наведени прпграм је минимум захтева.  
Није пбавезнп да се прпграм извпди напамет. 
 
Испит из Сплфеђа  

Тежине је градива за предмет Сплфеђп, Тепретскпг пдсека средое музишке щкпле. 
Испит се састпји пд писменпг и усменпг дела. 
писмени једногласни и двогласни диктат 
Диктати се свирају: 

- једанпут у целини, 
- двптакт пп двптакт или фраза пп фраза у зависнпсти пд фактуре диктата такп щтп се 

свака целина ппнавља два пута а затим јпщ једнпм ппнпви и ппвеже са следећпм 
целинпм (двптактпм или фразпм), 

- ппсле издиктираних двптакта тј. фраза диктати се свирају у целини - једнпгласни један 
пут, двпгласни два пута. 

усмени део испита 

- Задатак на усменпм делу испита је певаое мелпдијскпг примера а prima vista. 
Мелпдијски пример је диптих сашиоен пд две кпмппзиције разлишите фактуре, 
садржаја и карактера. 
 

Мпдул Музичка теприја 
Шлан 51. 

Испит из Музичких пблика и Хармпније  
- хармпнизпваое задатпг сппрана (са применпм ванакпрдских тпнпва, алтерација и свих 

врста мпдулација)  
-  хармпнска анализа пдлпмка пдабране кпмппзиције у клавирскпм слпгу 
-  фпрмална анализа краће (или дела веће) кпмппзиције у клавирскпм слпгу 
- хармпнија на клавиру: а) свираое мпдулације према унапред скициранпј щеми пд 

стране кандидата а на пснпву задатпг смера мпдулације и пднпса пплазнпг и циљнпг 
тпналитета; врсту мпдулације бира сам кандидат, уз пбразлпжеое ушиоенпг избпра 
(узимајући у пбзир српднпст тпналитета, мпдулаципни смер, мпгућнпст пствареоа све 
три фазе мпдулације, те оену естетску кпмппненту); б) свираое хармпнизације 
сппранске мелпдије задате на сампм испиту; мелпдија решенишне структуре, тпналнп 
пдређена и пбједиоена, без мпдулаципних препкрета, сашиоена пд дијатпнских и 
алтерпваних тпнпва, без щифри.  
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Испит из Клавира  
- једна лествица, кпја се извлаши на испиту (дијатпнске лествице у размаку пктаве у 

паралелнпм кретаоу у пбиму пд шетири пктаве; дурски и мплски трпзвуци и 
дпминантни и умаоени шетвпрпзвуци са пбртајима у великпм разлагаоу паралелнп);  

- једна етида (К. Шерни /Carl Czerny/: пп. 299, II свеска; Крамер-Бyлпв /Crammer-Bűllow/: I 
свеска), или виртупзна кпмппзиција слишних захтева);  

- једна кпмппзиција пплифпнпг стила (двпгласна инвенција Ј. С. Баха /Johann Sebastian 
Bach/; један став из свите Г. Ф. Хендла /Georg Friedrich Händel/ или Француске свите Ј. 
С.Баха);  

- први став спнате (Хајдн /Joseph Haydn/: D-dur Hob. XVI/14; А-dur Hob. XVI/12; Е-dur Hob. 
XVI/13; Мпцарт /Wolfgang Amadeus Mozart/: C-dur KV 545; F-dur без пзнаке; G-dur KV 
283; F-dur KV 280; Бетпвен /Ludvig van Beethoven/: пп. 49 бр. 1 g-mol);  

- једна кпмппзиција пп избпру (Купрен /François Couperin/: 12 малих кпмада; Хендл: 12 
малих кпмада; Мпцарт: Rondo D-dur, Варијације, Fantazija d-mol; Шајкпвски /Пётр Ил и ш 
Ша кп вски /: Албум за младе пп. 39 и пп. 65; Григ /Edvard Grieg/: Лирски кпмади; Щуман 
/Robert Schumann/: Албум за младе пп. 68; Бпрткијевиш /Серге дуа рдпвиш Бпртке виш/: 
Детиоствп пп. 39; Прпкпфјев /Серге Сергеевиш Прпкпф ев/: Дешија музика пп. 65; 
Бартпк /Béla Bartók/: Микрпкпсмпс; Щпстакпвиш /Дмитри Дмитриевиш Щпстакпвиш/: 
Луткине игре; В. Мпкраоац: Три игре и сл.)  

Наведени прпграм је минимум захтева.  
Није пбавезнп да се прпграм извпди напамет. 
 
Испит из Сплфеђа (писмени и усмени деп)  

Тежине је градива за предмет Сплфеђп, Тепретскпг пдсека средое музишке щкпле. 
Испит се састпји пд писменпг и усменпг дела. 
писмени једногласни и двогласни диктат 
Диктати се свирају: 

- једанпут у целини, 
- двптакт пп двптакт или фраза пп фраза у зависнпсти пд фактуре диктата такп щтп се 

свака целина ппнавља два пута а затим јпщ једнпм ппнпви и ппвеже са следећпм 
целинпм (двптактпм или фразпм), 

- ппсле издиктираних двптакта тј. фраза диктати се свирају у целини – једнпгласни један 
пут, двпгласни два пута. 

усмени део испита 
Задатак на усменпм делу испита је певаое мелпдијскпг примера а prima vista и 

примерa за ритмичкп читаое. Мелпдијски пример је диптих сашиоен пд две кпмппзиције 
разлишите фактуре, садржаја и карактера. 
 
Испит из странпг језика  

- тест из пдгпварајућег странпг језика, кпји се састпји из прпвере разумеваоа прпшитанпг 
(питаоа у вези са текстпм, алтернативе ташнп-неташнп) и  

- тест из граматике (бира се један пд ппнуђених пдгпвпра) итд.  
 

Рангираое кандидата за упис у прву гпдину пснпвних академских студија 
Шлан 52. 

 Ранг листе кандидата за упис у прву гпдину oснпвних академских студија фпрмирају се 
ппсебнп за сваки студијски студијски прпграм, пднпснп мпдул. 
 Расппдела пдпбренпг брпја бучетских места за упис у прву гпдину oснпвних академских 
студија врщи се прпппрципналнп у пднпсу на акредитпвани брпј студената на студијским 
прпграмима, пднпснп мпдулима. 

Шлан 53. 
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Редпслед кандидата за упис у прву гпдину oснпвних академских студија утврђује се на 
пснпву ппщтег успеха ппстигнутпг у средоем пбразпваоу и резултата ппстигнутпг на испиту за 
прпверу склпнпсти и сппспбнпсти. 

На испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти кандидат мпже да псвпји максималнп 80 
бпдпва. 

На пснпву успеха у средопј щкпли (ппдразумева се збир прпсешних пцена из свих 
предмета у I, II, III и IV разреду), кандидат мпже стећи најмаое 8 а највище 20 бпдпва. 

Укупан максималан збир свих бпдпва за рангираое је 100. 
Услпв за упис је стекап кандидат кпји је пстварип укупнп 51 бпд. 
 

Шлан 54. 
Утрђени брпј бпдпва пп предметима на предлпг катедара је следећи: 

 СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ КПМППЗИЦИЈА 
- Кпмппзиција:                                                                                        највище 56 бпдпва 

Приказиваое три кпмппзитпрска рада 
        Писмени испит из кпмппзиције (клаузура)  

- Музишки пблици и хармпнија                                                            највище 7 бпдпва 
- Клавир                                                                                                      највище 7 бпдпва 
- Сплфеђп                                                                                                 највище 10 бпдпва 

 СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ ИЗВПЂАШКЕ УМЕТНПСТИ 

Мпдул Диригпваое 
- Диригпваое                                                                                           највище 59 бпдпва 
- Клавир                                                                                                       највище 7 бпдпва 
- Музишки пблици и хармпнија                                                             највище 7 бпдпва 
- Сплфеђп                                                                                                    највище 7 бпдпва 

Мпдул Сплп певаое 
- Сплп певаое                                                                                           највище 60 бпдпва 
- Сплфеђп                                                                                                   највище 10 бпдпва 
- Клавир                                                                                                      највище 10 бпдпва 

Мпдул Клавир 
- Клавир                                                                                                       највище 73 бпда 
- Сплфеђп                                                                                                      највище 7 бпдпва 

Мпдули:  Виплина, Випла, Виплпнчелп, Кпнтрабас  
Мпдули: Флаута, Пбпа, Кларинет, Фагпт, Хпрна, Труба, Трпмбпн /Туба 
- Инструмент                                                                                               највище 70 бпдпва 
- Сплфеђп                                                                                                     највище 10 бпдпва 

Мпдул Шембалп 
- Шембалп                                                                                                     највище 73 бпда 
- Сплфеђп                                                                                                     највище   7 бпдпва 

Мпдул Пргуље 

- Оргуље                                                                                                       највище 73 бпда 
- Сплфеђп                                                                                                     највище   7 бпдпва 

Мпдул Харфа 
- Харфа                                                                                                          највище 73 бпда 
- Сплфеђп                                                                                                     највище 7 бпдпва 

Мпдул Гитара 
- Гитара                                                                                                          највище 73 бпда 
- Сплфеђп                                                                                                      највище 7 бпдпва 
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Мпдул Удараљке 
- Удараљке                                                                                                    највище 73 бпда 
- Сплфеђп                                                                                                      највище 7 бпдпва 

Мпдули: Чез певаое, Чез сакспфпн, Чез труба, Чез трпмбпн, Чез клавир, Чез гитара, 
Чез кпнтрабас, Чез бубоеви 
- Чез певаое/Чез сакспфпн/Чез труба 

Чез трпмбпн/Чез клавир/Чез гитара 
Чез кпнтрабас/Чез бубоеви                                                                највище 50 бпдпва 

- Теприја музике и Сплфеђп                                                                    највище 30 бпдпва 

 СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ НАУКЕ П МУЗИШКПЈ УМЕТНПСТИ 

Мпдул Музикплпгија 
- Истприја музике – писмени                                                                   највище 15 бпдпва 
- Истприја музике - усмени                                                                      највище 35 бпдпва 
- Музишки пблици и хармпнија                                                               највище 10 бпдпва 
- Клавир                                                                                                         највище 10 бпдпва 
- Страни језик                                                                                               највище 10 бпдпва 

Мпдул Музичка педагпгија 

- Сплфеђп (са тестпм из теприје)                                                             највище 45 бпдпва 
- Клавир                                                                                                          највище 20 бпдпва 
- Музишки пблици и хармпнија                                                                највище 15 бпдпва 

Мпдул Етнпмузикплпгија и етнпкпреплпгија 
- Етнпмузикплпгија                                                                                     највище 40 бпдпва 
- Сплфеђп                                                                                                      највище 20 бпдпва 
- Музишки пблици и хармпнија                                                                 највище 7 бпдпва 
- Клавир                                                                                                           највище 6 бпдпва 
- Страни језик                                                                                                 највище 7 бпдпва 

Мпдул Музичка теприја 
- Музишки пблици и хармпнија                                                               највище 45 бпдпва 
- Сплфеђп                                                                                                      највище 15 бпдпва 
- Клавир                                                                                                         највище 10 бпдпва 
- Страни језик                                                                                               највище 10 бпдпва. 

 
Шлан 55. 

Успех на испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти пцеоује се за сваки предмет 
ппсебнп, брпјем ппена пд 50-100 (50 није пплпжип, прекп 51 је пплпжип). 

Кпмисијска пцена изражена у ппенима претвара се у бпдпве на следећи нашин: 
СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ КПМППЗИЦИЈА 

 Кпмппзиција                                                                                     највище 56 бпдпва 
- Приказиваое три кпмппзитпрска рада 
- Писмени испит из кпмппзиције (клаузура) 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве,  
такп щтп се пд пцене пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0.8 и тпм брпју 

се дпда 16,8. 
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0.8+16.8 

 

 Музишки пблици и хармпнија                                                         највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве,  
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такп щтп се пд пцене пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1 и тпм брпју 
се дпда 2,1. 

Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 

 Клавир                                                                                                     највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве,  
такп щтп се пд пцене пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1 и тпм брпју 

се дпда 2,1. 
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 

 

 Сплфеђп                                                                                                 највище 10 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве,  
такп щтп се пд пцене пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1429 и тпм 

брпју се дпда 3. 
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1429+3 

 
СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ ИЗВПЂАШКЕ УМЕТНПСТИ 
Мпдул Диригпваое 

 Диригпваое                                                                                     највище 59 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве,  
такп щтп се пд пцене пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0.8429 и тпм 

брпју се дпда 17,7. 
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0.8429+17,7 

 Клавир                                                                                                   највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1 и тпм брпју се дпда 2,1. 
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 

 Музишки пблици и хармпнија                                                          највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1 и тпм брпју се дпда 2,1. 
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 

 Сплфеђп                                                                                                  највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 

Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене пдузме 
брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1 и тпм брпју се дпда 2,1. 

Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 

 
Мпдул Сплп певаое 

 Сплп певаое                                                                                         највище 60 бпдпва  
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0.8571 и тпм брпју се дпда 18.  
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Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0.8571+18 

 Сплфеђп                                                                                             највище 10 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1429 и тпм брпју се дпда 3.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1429+3 

 Клавир                                                                                               највище 10 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1429 и тпм брпју се дпда 3.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1429+3 

Мпдул Клавир 

 Клавир                                                                                                 највище 73 бпда 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 1,0429 и тпм брпју се дпда 21,9.  
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*1,0429+21,9 

 Сплфеђп                                                                                              највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0.1 и тпм брпју се дпда 2,1.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 

Мпдули:  Виплина, Випла, Виплпншелп, Кпнтрабас  
Мпдули: Флаута, Обпа, Кларинет, Фагпт, Хпрна, Труба, Трпмбпн /Туба 

 Инструмент                                                                                             највище 70 бпдпва  
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 1 и тпм брпју се дпда 21. 
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*1+21 

 Сплфеђп                                                                                                 највище 10 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1429 и тпм брпју се дпда 3.   
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1429+3 

Мпдул Шембалп 

 Шембалп                                                                                                   највище 73 бпда 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 1,0429 и тпм брпју се дпда 21,9.  
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*1,0429+21,9 

 Сплфеђп                                                                                                 највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1 и тпм брпју се дпда 2,1.    
Фпрмула је: 



34 

 

(пцена – 51)*0,1+2,1 
Мпдул Оргуље 

 Оргуље                                                                                                 највище 73 бпда 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 1,0429 и тпм брпју се дпда 21,9.  
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*1,0429+21,9 

 Сплфеђп                                                                                                највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0.1 и тпм брпју се дпда 2,1.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 

Мпдул Харфа 

 Харфа                                                                                                       највище 73 бпда 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 1,0429 и тпм брпју се дпда 21,9.  
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*1,0429+21,9 

 Сплфеђп                                                                                        највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1 и тпм брпју се дпда 2,1.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 

Мпдул Гитара 

 Гитара                                                                                              највище 73 бпда 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 1,0429 и тпм брпју се дпда 21,9.  
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*1,0429+21,9 

 Сплфеђп                                                                                          највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1 и тпм брпју се дпда 2,1.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 

Мпдул Удараљке 

 Удараљке                                                                                           највище 73 бпда 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 1,0429 и тпм брпју се дпда 21,9.  
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*1,0429+21,9 

 Сплфеђп                                                                                       највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1 и тпм брпју се дпда 2,1.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 
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Мпдули: Чез певаое, Чез сакспфпн, Чез труба, Чез трпмбпн, Чез клавир, Чез гитара, Чез 
кпнтрабас, Чез бубоеви 

 Чез певаое, Чез сакспфпн, Чез Труба,  
Чез трпмбпн, Чез клавир, Чез гитара,  
Чез кпнтрабас, Чез бубоеви                                                  највище 50 бпдпва                                                           

                                                                                                                          
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,7143 и тпм брпју се дпда 15.     
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,7143+15 

 Испит из Теприје музике и Сплфеђа                                                                                                        
                                                                                                                      највище 30 бпдпва 

Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,4286 и тпм брпју се дпда 9.  
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,4286+9. 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ НАУКЕ П МУЗИШКПЈ УМЕТНПСТИ 
Мпдул Музикплпгија 

 Истприја музике – писмени                                                    највище 15 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,2143 и тпм брпју се дпда 4,5.  
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,2143+4,5 

 Истприја музике – усмени                                                        највище 35 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,5 и тпм брпју се дпда 10,5.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,5+10,5 

 Музишки пблици и хармпнија                                                    највище 10 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1429 и тпм брпју се дпда 3.  
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1429+3 

 Клавир                                                                                                  највище 10 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1429 и тпм брпју се дпда 3.  
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1429+3 

 Страни језик                                                                                          највище 10 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1429 и тпм брпју се дпда 3.  
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1429+3 

Мпдул Музишка педагпгија 

 Сплфеђп (са тестпм из теприје)                                                        највище 45 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
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Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 
пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,6429 и тпм брпју се дпда 13,5.   

Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,6429+13,5 

 Клавир                                                                                                      највище 20 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,2857 и тпм брпју се дпда 6.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,2857+6 

 Музишки пблици и хармпнија                                                           највище 15 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,2143 и тпм брпју се дпда 4,5.      
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,2143+4,5 

 
Мпдул Етнпмузикплпгија и Eтнпкпреплпгија 

 Етнпмузикплпгија – писмени и усмени                                          највище 40 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,5714 и тпм брпју се дпда 12.   
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,5714+12 

 Сплфеђп                                                                                                 највище 20 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,2857 и тпм брпју се дпда 6.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,2857+6 

 Музишки пблици и хармпнија                                                           највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1 и тпм брпју се дпда 2,1.      
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 

 Клавир                                                                                                    највище 6 бпдпва  
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,0857 и тпм брпју се дпда 1,8.   
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,0857+1,8 

 Страни језик                                                                                         највище 7 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1 и тпм брпју се дпда 2,1.      
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1+2,1 

Мпдул Музишка теприја 

 Музишки пблици и хармпнија                                                            највище 45 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,6429 и тпм брпју се дпда 13,5.  
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Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,6429+13,5 

 Сплфеђп                                                                                                      највище 15 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,2143 и тпм брпју се дпда 4,5.   
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,2143+4,5 

 Клавир                                                                                                          највище 10 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 60-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1429 и тпм брпју се дпда 3.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1429+3 

 Страни језик                                                                                               највище 10 бпдпва 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд пцене 

пдузме брпј 51, резултат ппмнпжи кпефицијентпм 0,1429 и тпм брпју се дпда 3.    
Фпрмула је: 
(пцена – 51)*0,1429+3 

Састав кпмисија и начин пплагаоа испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти 
Шлан 56. 

 СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ КПМППЗИЦИЈА  
Шланпви испитне кпмисије мпгу да буду сви шланпви Катедре у наставнпм зваоу, 

кпји предају Кпмппзицију главни предмет.  
Испитну кпмисију за Сплфеђп сашиоавају три шлана, два са Катедре за сплфеђп и 

један са Катедре за кпмппзицију.  

 СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ ИЗВПЂАШКЕ УМЕТНПСТИ  
Мпдул Диригпваое 

Шланпви испитне кпмисије за главни предмет мпгу да буду сви шланпви Катедре 
у наставнпм зваоу.  

Испитну кпмисију за Сплфеђп сашиоавају три шлана, два са Катедре за сплфеђп и 
један са Катедре за диригпваое.  
Мпдул Сплп певаое 

Шланпви испитне кпмисије за главни предмет мпгу да буду сви шланпви Катедре 
у наставнпм зваоу и предају главни предмет.  

Испитну кпмисију за Сплфеђп сашиоавају три шлана, два са Катедре за сплфеђп и 
један са Катедре за сплп певаое.  
Мпдул Клавир 

Шланпви испитне кпмисије за главни предмет мпгу да буду сви шланпви Катедре 
у наставнпм зваоу. Испитну кпмисију за Сплфеђп сашиоавају три шлана, два са Катедре 
за сплфеђп и један са Катедре за клавир. 

За време пдвијаоа пријемнпг испита биће присутни и дежурни асистенти кпји 
ће впдити рашуна п технишким детаљима неппхпдним за несметанп пдвијаое 
пријемнпг испита (асистенти се мпгу и смеоивати на пвпј функцији).  

Прпграм се извпди у целини.Оцеоиваое је тајнп. Састпји се из два дела: 
Први деп: 

 Оцеоује се пп заврщетку свираоа свакпг кандидата. Оцеоују се сви кандидати. 

 Кандидати се пцеоују бпдпвима пп следећем принципу: 
- Акп је шлан кпмисије сигуран да кандидат треба да пплпжи пријемни испит  уписује 

плус и тп вреди један бпд. 
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- Акп је шлан кпмисије сигуран да кандидат не треба да пплпжи пријемни испит уписује 
минус и тп вреди нула бпдпва. 

- Акп је шлан кпмисије неппредељен уписује кружић и тп вреди ппла бпда. 
- Саберу се бпдпви за свакпг кандидата. 
- Минималан збир бпдпва кпји је пптребан да би кандидат дпбип ппзитивну пцену мпра 

бити већи пд брпја кпји се дпбије када се брпј шланпва кпмисије  ппдели са два. 
- Сви кандидати кпји имају маое бпдпва пд минимума нису пплпжили пријемни испит 

(кпнашна пцена кандидата је 5). 
Други деп: 

 Оцеоује се пп заврщетку целпг пријемнпг испита. Оцеоују се самп кандидати кпји су 
пплпжили пријемни испит. Кандидати се пцеоују пценпм пд 5 дп 10 (у кпрацима пд пп 
ппла пцене). 

 Кпнашна пцена кандидата на пријемнпм испиту се дпбија пп следећем ппступку: 
- Израшуна се прпсешна пцена (Збир свих пцена кпмисије ппдељен са брпјем шланпва 

кпмисије). 
- Укпликп је највећа пцена удаљена за вище пд једне целе пцене пд прпсешне пцене, 

пнда се та пцена кпрекцијпм свпди на прпсешну пцену. Укпликп има вище идентишних 
највећих пцена кпје су удаљене за вище пд једне целе пцене пд прпсешне пцене, пнда 
се кпрекцијпм једна и самп једна пд оих свпди на прпсешну пцену. 

- Укпликп је најмаоа пцена удаљена за вище пд једне целе пцене пд прпсешне пцене, 
пнда се та пцена кпрекцијпм свпди на прпсешну пцену. Укпликп има вище идентишних 
најмаоих пцена кпје су удаљене за вище пд једне целе пцене пд прпсешне пцене, пнда 
се кпрекцијпм једна и самп једна пд оих свпди на прпсешну пцену. 

- Затим се ппнпвп израшунава прпсешна пцена. 
- Такп дпбијена пцена је кпнашна пцена кандидата на пријемнпм испиту. 

Прпграм за пријемни испит мпже бити састављен искљушивп пд кпмппзиција кпје 
кандидати свирају на свпм диплпмскпм испиту у средопј щкпли. 
Ташни прпграмски захтеви ће бити усвајани на седницама катедре дп 15. фебруара 
сваке гпдине, за пријемни испит кпји се пдржава у тпј гпдини. 
Клавирска катедра ће фпрмирати трпшлану кпмисију кпја ће пре пријемнпг испита 
верификпвати исправнпст прпграма свакпг кандидата и пбавити све неппхпдне 
припреме за несметанп пдвијаое пријемнпг испита. 

Мпдули:  Виплина, Випла, Виплпнчелп, Кпнтрабас  
Шланпви испитне кпмисије за главни предмет мпгу да буду сви шланпви Катедре 

у наставнпм зваоу. Брпј шланпва Кпмисије је најмаое пет.  
Испитну кпмисију за Сплфеђп сашиоавају три шлана, два са Катедре за сплфеђп и 

један са Катедре за гудашке инструменте.  
Кандидати свирају на испиту претхпднп утврђен прпграм. 
Кпмисија задржава правп избпра утврђенпг прпграма кап и правп да прекида 

кандидате. Испит је практишан. Оцеоиваое кандидата се врщи сабираоем пцена свих 
шланпва кпмисије па се тај дпбијени збир дели са брпјем шланпва кпмисије. Укпликп 
кандидат дпбије пцену 5 (не пплпжи испит), брпј ппена кпји даје пваква пцена је 0. 
Кпмисија на испиту пцеоује технишку спремнпст, ппставку, ташнпст текста, интпнацију, 
музикалнпст кап и флексибилнпст кандидата. 
Мпдули: Флаута, Пбпа, Кларинет, Фагпт, Хпрна, Труба, Трпмбпн /Туба 

Шланпви испитне кпмисије за главни предмет мпгу да буду сви шланпви Катедре 
у наставнпм зваоу.  

Испитну кпмисију за Сплфеђп сашиоавају три шлана, два са Катедре за сплфеђп и 
један са Катедре за дувашке инструменте.  

Испит је практишан. Оцеоиваое кандидата се врщи сабираоем пцена свих 
шланпва кпмисије па се тај дпбијени збир дели са брпјем шланпва кпмисије. Кпмисија 
задржава правп да прекида кандидате у тпку извпђеоа, али је пбавезна да свакпг 
кандидата испита пп истпм принципу (нпр. експпзиција и каденца I става кпнцерта). 
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Укпликп кандидат збирпм пцена не дпбије прплазну пцену, мпже бити пцеоен са 0 
ппена. У тпку испита не мпгу се меоати шланпви кпмисије и нису дпзвпљени кпментари 
истих. 
Мпдули: Чез певаое, Чез сакспфпн, Чез труба, Чез трпмбпн, Чез клавир, Чез гитара, 
Чез кпнтрабас, Чез бубоеви 
Шланпви испитне кпмисије за главни предмет мпгу да буду сви шланпви Катедре у 
наставнпм зваоу. Брпј шланпва Кпмисије је најмаое три.  
Испитну кпмисију за Теприју музике и Сплфеђп сашиоавају три шлана, два са Катедре за 
чез и пппуларну музику и један са Катедре за сплфеђп и музишку педагпгију.  

 

 СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ НАУКЕ П МУЗИШКПЈ УМЕТНПСТИ  
Мпдул Музикплпгија 

               Испит из главнпг предмета 
Шланпви испитне кпмисије мпгу да буду сви шланпви Катедре у наставнпм зваоу  
(кпнашна пцена се јавнп усаглащава). 
Музишки пблици и хармпнија 

- Испит из Музишких пблика и хармпније ради се писменп и траје пет сати. На сампм 
испиту присутнп је 1-2 дежурна. Они не смеју излазити из ушипнице у кпјпј се пдвија 
испит. Кандидати ушипницу смеју напустити једнпм у трајаоу не дужем пд пет минута. 
Није дпзвпљенп истпвременп излажеое вище кандидата. Кандидати смеју писати 
искљушивп на папирима кпје је пверила Студентска служба. Свакп непридржаваое 
ппменутих правила санкципнище се удаљаваоем кандидата са испита. За пдржаваое 
дисциплине на испиту задужен је дежурни. 

- Испит из Музишких пблика и хармпније је јединствен (пцеоује се јединственпм пценпм) 
и садржи 2 елемента: 

 хармпнизацију задатпг сппрана и 

 анализу фпрме и хармпнску анализу пдлпмка из задате кпмппзиције. 
У пквиру хармпнизације задатпг сппрана кпмисија прпцеоује: функципналну лпгику и 

впђеое гласпва, линеарну динамику, идентификацију тпналитета, местп и нашин прпмене 
тпналитета. 

У пквиру анализе фпрме кпмисија прпцеоује: разгранишеое музишкпг тпка, 
идентификацију фпрмалнпг пбрасца, пдређиваое пблика ппјединашних пдсека и анализу 
музишке синтаксе. У пквиру Хармпнске анализе кпмисија прпцеоује идентификацију 
тпналитета, местп и нашин прпмене тпналитета, идентификацију акпрада и оихпвих 
пбртаја. 
Клавир 
Нашин пплагаоа - Испит је практишан, пред кпмисијпм. 

 
Мпдул Музичка педагпгија 

Сплфеђп 
- Шланпви испитне кпмисије мпгу да буду сви шланпви Катедре у наставнпм зваоу. Пп 

пптреби кпмисији се мпгу придружити и два сарадника кпја ппмажу у прегледу 
задатака. 

- Кпмисију кпја прегледа задатке сашиоавају три шлана у наставнпм зваоу. Пп пптреби 
кпмисији се  мпгу придружити и два сарадника кпја ппмажу у прегледу задатака. 
Клавир 

- Нашин пплагаоа - Испит је практишан, пред кпмисијпм. 
Музишки пблици и хармпнија 

- Испит из Музишких пблика и хармпније ради се писменп и траје пет сати. На сампм 
испиту присутнп је 1-2 дежурна. Они не смеју излазити из ушипнице у кпјпј се пдвија 
испит. Кандидати ушипницу смеју напустити једнпм у трајаоу не дужем пд пет минута. 
Није дпзвпљенп истпвременп излажеое вище кандидата. Кандидати смеју писати 
искљушивп на папирима кпје је пверила Студентска служба. Свакп непридржаваое 
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ппменутих правила санкципнище се удаљаваоем кандидата са испита. За пдржаваое 
дисциплине на испиту задужен је дежурни. 

- Испит из Музишких пблика и хармпније је јединствен (пцеоује се јединственпм пценпм) 
и садржи 2 елемента: 

 хармпнизацију задатпг сппрана и 

 анализу фпрме и хармпнску анализу пдлпмка из задате кпмппзиције. 
У пквиру хармпнизације задатпг сппрана кпмисија прпцеоује: функципналну лпгику и 

впђеое гласпва, линеарну динамику, идентификацију тпналитета, местп и нашин прпмене 
тпналитета. 

У пквиру анализе фпрме кпмисија прпцеоује: разгранишеое музишкпг тпка, 
идентификацију фпрмалнпг пбрасца, пдређиваое пблика ппјединашних пдсека и анализу 
музишке синтаксе. У пквиру Хармпнске анализе кпмисија прпцеоује идентификацију 
тпналитета, местп и нашин прпмене тпналитета, идентификацију акпрада и оихпвих 
пбртаја. 

Ппстигнути успех кандидата на пвпм испиту прпцеоује се на пснпву аритметишке 
средине пцена кпјима кпмисија исказује успещнпст кандидата на свакпм ппјединашнпм 
делу теста. При тпме, незадпвпљавајућа пцена из једнпг сегмента теста не ппдразумева 
аутпматски непрплазну пцену на целпкупнпм тесту. 
Мпдул Етнпмузикплпгија и Етнпкпреплпгија 

Испит из Етнпмузикплпгије 
Шланпви испитне кпмисије мпгу да буду сви шланпви Катедре у наставнпм зваоу  

(кпнашна пцена се јавнп усаглащава). Испитну кпмисију за Сплфеђп сашиоавају три шлана, 
два са Катедре за сплфеђп и један са Катедре за етнпмузикплпгију. 

Музишки пблици и хармпнија 
- Испит из Музишких пблика и хармпније ради се писменп и траје пет сати. На сампм 

испиту присутнп је 1-2 дежурна. Они не смеју излазити из ушипнице у кпјпј се пдвија 
испит. Кандидати ушипницу смеју напустити једнпм у трајаоу не дужем пд пет минута. 
Није дпзвпљенп истпвременп излажеое вище кандидата. Кандидати смеју писати 
искљушивп на папирима кпје је пверила Студентска служба. Свакп непридржаваое 
ппменутих правила санкципнище се удаљаваоем кандидата са испита. За пдржаваое 
дисциплине на испиту задужен је дежурни. 

- Испит из Музишких пблика и хармпније је јединствен (пцеоује се јединственпм пценпм) 
и садржи 2 елемента: 

 хармпнизацију задатпг сппрана и 

 анализу фпрме и хармпнску анализу пдлпмка из задате кпмппзиције. 
У пквиру хармпнизације задатпг сппрана кпмисија прпцеоује: функципналну лпгику и 

впђеое гласпва, линеарну динамику, идентификацију тпналитета, местп и нашин прпмене 
тпналитета. 

У пквиру анализе фпрме кпмисија прпцеоује: разгранишеое музишкпг тпка, 
идентификацију фпрмалнпг пбрасца, пдређиваое пблика ппјединашних пдсека и анализу 
музишке синтаксе. У пквиру Хармпнске анализе кпмисија прпцеоује идентификацију 
тпналитета, местп и нашин прпмене тпналитета, идентификацију акпрада и оихпвих 
пбртаја. 
Клавир 
Нашин пплагаоа - Испит је практишан, пред кпмисијпм. 
Мпдул Музичка теприја 

Музишки пблици и хармпнија 
- Испит из Музишких пблика и хармпније ради се писменп и траје пет сати. На сампм 

испиту присутнп је 1-2 дежурна. Они не смеју излазити из ушипнице у кпјпј се пдвија 
испит. Кандидати ушипницу смеју напустити једнпм у трајаоу не дужем пд пет минута. 
Није дпзвпљенп истпвременп излажеое вище кандидата. Кандидати смеју писати 
искљушивп на папирима кпје је пверила Студентска служба. Свакп непридржаваое 
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ппменутих правила санкципнище се удаљаваоем кандидата са испита. За пдржаваое 
дисциплине на испиту задужен је дежурни. 

Испит из Музишких пблика и хармпније је јединствен (пцеоује се јединственпм пценпм) и 
садржи: 

- хармпнизпваое задатпг сппрана (са применпм ванакпрдских тпнпва,алтерација и свих 
врста мпдулација) 

- фпрмална и хармпнска анализа краће (или дела веће) кпмппзиције у клавирскпм слпгу 
- усмена пдбрана рада: разгпвпр с кандидатпм 
хармпнија на клавиру:  
- свираое мпдулације према унапред скициранпј щеми пд стране кандидата а на пснпву 

задатпг смера мпдулације и пднпса пплазнпг и циљнпг тпналитета; врсту мпдулације 
бира сам кандидат, уз пбразлпжеое ушиоенпг избпра (узимајући у пбзир српднпст 
тпналитета, мпдулаципни смер, мпгућнпст пствареоа све три фазе мпдулације те оену 
естетску кпмппненту); 

- свираое хармпнизације сппранске мелпдије задате на сампм испиту; мелпдија 
решенишне структуре, тпналнп пдређена и пбједиоена, без мпдулаципних препкрета, 
сашиоена пд дијатпнских и алтерпваних тпнпва, без щифри. 
Кпмисија кпја прегледа задатке садржи три шлана у наставнишкпм зваоу. Пп пптреби 

кпмисији се  мпгу придружити и два сарадника кпја ппмажу у прегледу задатака. 
У пквиру хармпнизације задатпг сппрана кпмисија прпцеоује: функципналну лпгику и 

впђеое гласпва, линеарну динамику, идентификацију тпналитета, местп и нашин прпмене 
тпналитета. 

У пквиру анализе фпрме кпмисија прпцеоује: разгранишеое музишкпг тпка, 
идентификацију фпрмалнпг пбрасца, пдређиваое пблика ппјединашних пдсека и анализу 
музишке синтаксе. У пквиру Хармпнске анализе кпмисија прпцеоује идентификацију 
тпналитета, местп и нашин прпмене тпналитета, идентификацију акпрада и оихпвих 
пбртаја. 

Ппстигнути успех кандидата на пвпм испиту прпцеоује се на пснпву аритметишке 
средине пцена кпјима кпмисија исказује успещнпст кандидата на свакпм ппјединашнпм 
делу теста. При тпме, незадпвпљавајућа пцена из једнпг сегмента теста не ппдразумева 
аутпматски непрплазну пцену на целпкупнпм тесту. 
Сплфеђп 
- Шланпви испитне кпмисије мпгу да буду сви шланпви Катедре у наставнпм зваоу. Пп 

пптреби кпмисији се мпгу придружити и два сарадника кпја ппмажу у прегледу 
задатака. Два шлана испитне кпмисије предлаже Катедра за сплфеђп и музишку 
педагпгију, а једнпг шлана Катедра за музишку теприју.  

- Кпмисију кпја прегледа задатке сашиоавају три шлана у наставнишкпм зваоу. Пп 
пптреби кпмисији се  мпгу придружити и два сарадника кпја ппмажу у прегледу 
задатака. 

Клавир  
- Нашин пплагаоа  - Испит је практишан, пред кпмисијпм. 

 

УПИС НА СТУДИЈЕ ДРУГПГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА 
Пријава на кпнкурс и пптребна дпкумента 

Шлан 57. 
               Кандидати кпји кпнкурищу за упис на мастер академске студије, специјалистишке 
академске студије и у прву гпдину дпктпрских академских студија пплажу пријемни испит. 
              Кандидати у пријави навпде студијски прпграм, пднпснп мпдул за кпји кпнкурищу. 

              Кандидати кпд пријављиваоа ппднпсе следећу дпкументацију: 

 За мастер академске студије 
- пппуоен пријавни лист, 
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- пверену фптпкппију диплпме или увереое п заврщенпм претхпднпм щкплпваоу на 
акредитпваним студијским прпграмима на акредитпваним устанпвама, 

- увереое п пплпженим испитима (или Дпдатак диплпми), 
- увереое п акредитацији студијскпг прпграма и акредитацији виспкпщкплске 
- устанпве на кпјпј је заврщип претхпднп щкплпваое, 
- бипграфију, 
- извпд из матишне коиге рпђених, 
- рещеое п признаваоу стране виспкпщкплске исправе за пптребе наставка студија 

на Факултету, пднпснп пптврду п заппшетпм ппступку признаваоа за пптребе 
наставка студија на Факултету, у слушају да је претхпднп щкплпваое заврщенп у 
инпстранству, 

- увереое п држављанству, 
- дпказ п уплати трпщкпва пријаве на кпнкурс 
- за студијски прпграм Кпмппзиција – партитуру приступнпг рада, 
- за студијски прпграм Науке п музишкпј уметнпсти – мпдули Музикплпгија – два 

семинарска рада, 
- за студијски прпграм Науке п музишкпј уметнпсти – мпдул Музишка теприја – два 

семинарска рада, у щтампанпм и електрпнскпм пблику (у pdf фпрмату или 
скенирани), 

- за студијски прпграм Извпђашке уметнпсти – мпдул Камерна музика - списак 
знашајних јавних наступа кпји ппказују кандидатпву склпнпст за ужу уметнишку 
пбласт камерне музике, 

- за студијски прпграм Науке п музишкпј уметнпсти – мпдул Етнпмузикплпгија и 
Етнпкпреплпгија – семинарски или приступни рад, 

- за студијски прпграм Музишка режија – аудипграм урађен у надлежнпј здравственпј  
институцији кпји ппказује да кандидат ппседује здравствене предисппзиције. 

 За специјалистичке академске студије 
- пппуоен пријавни лист, 
- пверену фптпкппију диплпме или увереое п заврщенпм претхпднпм 

щкплпваоу(ОАС и МАС) на акредитпваним студијским прпграмима на 
акредитпваним устанпвама, 

- увереое п пплпженим испитима (или Дпдатак диплпми за ОАС и МАС), 
- увереое п акредитацији студијскпг прпграма и акредитацији виспкпщкплске 
- устанпве на кпјпј је заврщип претхпднп щкплпваое,  
- бипграфију, 
- извпд из матишне коиге рпђених, 
- рещеое п признаваоу стране виспкпщкплске исправе за пптребе наставка студија 

на Факултету, пднпснп пптврду п заппшетпм ппступку признаваоа за пптребе 
наставка студија на Факултету, у слушају да је претхпднп щкплпваое заврщенп у 
инпстранству, 

- увереое п држављанству 
- дпказ п уплати трпщкпва пријаве на кпнкурс  
- за студијски прпграм Науке п музишкпј уметнпсти – мпдул Музишка теприја - 

приступни рад у щтампанпм и електрпнскпм пблику (у pdf фпрмату или скенирани), 
- за студијски прпграм Извпђашке уметнпсти – мпдул Камерна музика - списак 

знашајних јавних наступа кпји ппказују кандидатпву склпнпст за ужу уметнишку 
пбласт камерне музике. 

 

 За дпктпрске академске студије 
- пппуоен пријавни лист, 
- пверену фптпкппију диплпме или увереое п заврщенпм претхпднпм 

щкплпваоу(ОАС, МАС, магистарске студије) на акредитпваним студијским 
прпграмима на акредитпваним устанпвама, 
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- увереое п пплпженим испитима (или Дпдатак диплпми ОАС, МАС), 
- увереое п акредитацији студијскпг прпграма и акредитацији виспкпщкплске 
- устанпве на кпјпј је заврщип претхпднп щкплпваое,  
- бипграфију, 
- извпд из матишне коиге рпђених, 
- рещеое п признаваоу стране виспкпщкплске исправе за пптребе наставка студија 

на Факултету, пднпснп пптврду п заппшетпм ппступку признаваоа за пптребе 
наставка студија на Факултету, у слушају да је претхпднп щкплпваое заврщенп у 
инпстранству, 

- увереое п држављанству, 
- дпказ п уплати трпщкпва пријаве на кпнкурс  
- уметнишке или наушне радпве (приступни радпви), мптиваципнп писмп пднпснп 

списак знашајних јавних наступа (кпд репрпдуктивних уметнпсти) или пбјављених  
радпва кпји ппказују кандидатпву склпнпст за дпктпрске студије на пдређенпм  
студијскпм прпграму, 

- за студијски прпграм Науке п музишкпј уметнпсти – мпдул Музишка теприја – 
приступни рад и мптиваципнп писмп, у щтампанпм и електрпнскпм пблику (у pdf 
фпрмату или скенирани). 

Захтеви на пријемнпм испиту за мастер академске студије 
Шлан 58. 

Студијски прпграм Кпмппзиција 
- Партитура и звушни приказ (са усменпм анализпм) дела кпје пдгпвара захтевима 

испитнпг рада из Кпмппзиције 4, пднпснп Кпмппзиције 8 на Оснпвним академским 
студијама ФМУ. 

Студијски прпграм  Извпђачке уметнпсти  

Мпдул Диригпваое 
- Диригпваое кпмппзиције или дела кпмппзиције за пркестар, за сплисту и пркестар 

или впкалнп-инструменталне кпмппзиције у трајаоу пд прекп 15 минута. Диригује 
се адекватним ансамблпм пп захтеву партитуре.  

- Испит се врщи у фпрми: 
 наступа птвпренпг за јавнпст, или 
 ппднпщеоа кпмисији квалитетнпг видеп снимка (DVD) наступа птвпренпг за 

јавнпст.  
- На снимку се мпрају јаснп упшавати лице и диригентски ппкрети кандидата 

снимљенпг анфас или у пплупрпфилу, а мпра се упшавати (макар и делимишнп) 
најмаое пплпвина пркестра.  

- Снимак се мпра дпставити Катедри за диригпваое најкасније три дана пре ппшетка 
испитнпг рпка. 

Мпдул Сплп певаое 
- једна песма или арија XVII или XVIII века 
- jедна арија из пратпријума или кантате 
- jедна сплп песма аутпра XIX века 
- jедна сплп песма аутпра XX века 
- jедна сплп песма дпмаћег аутпра 
- jедна пперска арија (накпн Глукпве рефпрме) 

              Прпграм се извпди напамет и на пригиналнпм језику. 
              Интервју – усмени разгпвпр са кандидатпм. 

На испитима кпмисија има правп избпра кпмппзиција кпје жели да слуща кап и да 
прекине извпђеое прпграма. 



44 

 

         Мпдул Клавир 
- Прпграм у трајаоу пд 15 дп 20 минута кпји укљушује дела из најамое две стилске 

еппхе. 
Прпграм се извпди напамет. 

  Мпдул Виплина 
- једна кпнцертна етида (Wieniawski, Paganini, Ernst, Vieuxtemps итд.) 
- први став Мпцартпвпг кпнцерта 
- кпнцерт настап у перипду пд Бетпвена дп данас 

Прпграм се извпди напамет. 

  Мпдул Випла 
- један каприс или кпнцертна етида (Paganini,  Anzoletti, Vieux, Palaschko) 
- први став класишнпг кпнцерта 
- кпнцерт за виплу настап пд рпмантизма дп данас 

Прпграм се извпди напамет. 

 Мпдул Виплпнчелп 
- један каприс (Piatti br.3, 8, 9, 12, Servais br.2, Bukinik) 
- први став класишнпг кпнцерта 
- кпнцерт за виплпншелп (Хајднпв кпнцерт D-dur или кпнцерт настап ппсле Хајдна) 

Прпграм се извпди напамет. 

 Мпдул Кпнтрабас 
- виртупзни кпмад 
- први став класишнпг кпнцерта 
- велики кпнцерт 

Прпграм се извпди напамет. 

 Мпдули: Флаута, Кларинет, Пбпа, Фагпт, Хпрна, Труба, Трпмбпн /Туба 
- кпнцерт 
- спната 
- виртупзни кпмад 

Осим кпнцерта није пбавезнп да се прпграм извпди напамет. 

 Мпдул Харфа 
- кпнцертна етида 
- спната 
- виртупзна кпмппзиција 

Прпграм се извпди напамет. 

Мпдул Пргуље 

- интерпретација дела литературе за пргуље пп слпбпднпм избпру (или испитни прпграм 
8. мпдула ОАС) у укупнпм трајаоу не краћем пд 15 минута. 

Прпграм се не извпди напамет. 

         Мпдул Удараљке 
- дпбпщ – кпмппзиција рудиметарнпг карактера 
- дпбпщ – кпмппзиција класишнпг карактера 
- тимпани – кпмад 
- мелпдијске удараљке, 2 палице – виртупзни кпмад 
- мелпдијске удараљке, 4 палице (вибрафпн, маримба) – кпмад 

               Извпђеое мпже бити и уз клавирску пратоу. 

              Кпмппзиције за мелпдијске инструменте извпде се напамет. За пстале инструменте 

извпђеое из нпта је дпзвпљенп. 
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Мпдул Гитара 
- реситал знашајних дела из репертпра за гитару у трајаоу пд 20 минута 

Прпграм се извпди напамет. 

Мпдул Шембалп 
-    делп немашкпг барпка пплифпне фактуре 
-    циклишнп делп францускпг барпка XVII-XVIII века 
-    делп пп слпбпднпм избпру из перипда XVII-XXI века 

Прпграм се не извпди напамет. 

Мпдул Камерна музика 

Услпв за приступ пријемнпм испиту кандидата за мастер студије је ппсебна склпнпст ка 
камернпм музицираоу исказана тпкпм претхпднпг щкплпваоа а кпја се пгледа у 
кпнцертним наступима или наградама на такмишеоима. Пптребнп је да кандидат 
прилпжи кппије кпнцертних прпграма, пднпснп диплпма са такмишеоа. 
Најмаое два циклишна дела разлишитих еппха, у минималнпм трајаоу пд 30 минута. 

              Кандидат наступа у камернпм саставу пд дуа дп нпнета пп слпбпднпм избпру 
(класишнпг и некласишнпг састава) и мпже се представити у разлишитим ансамблима. 

 
       Мпдули: Чез певаое, Чез сакспфпн, Чез труба, Чез трпмбпн, Чез клавир, Чез гитара,  
             Чез кпнтрабас, Чез бубоеви 

 
МПДУЛ ЧЕЗ ПЕВАОЕ 
Испит из Чез певаоа 
Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута. 
Кандидат треба да псмисли прпграм пд шетири нумере ппщтујући сваки пд наведених захтева: 

- ауторска џез нумера кандидата, у фпрми, метру и ритму пп избпру 
- џез стандард у оригиналном аранжману кандидата у непарнпм метру (5/4, 7/4, 5/8, 

7/8, итд.) и/или са метришкпм мпдулацијпм 
- post-bop original нумера кпја садржи напредну хармпнску прпгресију и/или неправилну 

фпрму (на пр. “Coltrane changes” или “modal tune” или друга нумера написана накпн 
1960-те гпдине) 

- џез балада (пдабрати пд следећих аутпра: W. Shorter, H. Hancocк, J. Henderson, B. 
Evans) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији. Кпмисија има правп да прекине кандидата у свакпј пд нумера у прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Укпликп кандидат нема 
свпј бенд дужан је да нашем пдсеку дпстави  нптни материјал (најмаое пп три примерка) 
минимум месец дана пре пплагаоа пријемнпг испита какп би пратећи бенд кпји му кпмисија 
дпдели мпгап на време да се уппзна са кпмплетним прпгрампм кандидата. Нпте мпрају бити 
у pdf фпрмату, прегледне са читкп написаним аранжманпм. 
 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- напредније владаое чез језикпм у пднпсу на пснпвне студије 
- псећај за swing ритам у билп кпјем метру 
- квалитет тпна (sound) и кпмплекснији звук гласа 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација у импрпвизацији 
- аутпрски пешат 

 
МПДУЛ ЧЕЗ САКСПФПН  
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Испит из Чез сакспфпна 
Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута. 
Кандидат треба да псмисли прпграм пд шетири нумере ппщтујући сваки пд наведених захтева: 

- ауторска џез нумера кандидата, у фпрми, метру и ритму пп избпру 
- џез стандард у оригиналном аранжману кандидата у непарнпм метру (5/4, 7/4, 5/8, 

7/8, итд.) и/или са метришкпм мпдулацијпм 
- post-bop original нумера кпја садржи напредну хармпнску прпгресију и/или неправилну 

фпрму (на пр. “Coltrane changes” или “modal tune” или друга нумера написана накпн 
1960-те гпдине) 

- џез балада (пдабрати пд следећих аутпра: W. Shorter, H. Hancocк, J. Henderson, B. 
Evans) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији. Кпмисија има правп да прекине кандидата у свакпј пд нумера у прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Укпликп кандидат нема 
свпј бенд дужан је да нашем пдсеку дпстави  нптни материјал (најмаое пп три примерка) 
минимум месец дана пре пплагаоа пријемнпг испита какп би пратећи бенд кпји му кпмисија 
дпдели мпгап на време да се уппзна са кпмплетним прпгрампм кандидата. Нпте мпрају бити 
у pdf фпрмату, прегледне са читкп написаним аранжманпм. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- напредније владаое чез језикпм у пднпсу на пснпвне студије 
- псећај за swing ритам у билп кпјем метру 
- квалитет тпна (sound) и кпмплекснији звук на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација у импрпвизацији 
- аутпрски пешат 

 
МПДУЛ ЧЕЗ ТРУБА  
Испит из Чез трубе 
Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута. 
Кандидат треба да псмисли прпграм пд шетири нумере ппщтујући сваки пд наведених захтева: 

- ауторска џез нумера кандидата, у фпрми, метру и ритму пп избпру 
- џез стандард у оригиналном аранжману кандидата у непарнпм метру (5/4, 7/4, 5/8, 

7/8, итд.) и/или са метришкпм мпдулацијпм 
- post-bop original нумера кпја садржи напредну хармпнску прпгресију и/или неправилну 

фпрму (на пр. “Coltrane changes” или “modal tune” или друга нумера написана накпн 
1960-те гпдине) 

- џез балада (пдабрати пд следећих аутпра: W. Shorter, H. Hancocк, J. Henderson, B. 
Evans) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији. Кпмисија има правп да прекине кандидата у свакпј пд нумера у прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Укпликп кандидат нема 
свпј бенд дужан је да нашем пдсеку дпстави  нптни материјал (најмаое пп три примерка) 
минимум месец дана пре пплагаоа пријемнпг испита какп би пратећи бенд кпји му кпмисија 
дпдели мпгап на време да се уппзна са кпмплетним прпгрампм кандидата. Нпте мпрају бити 
у pdf фпрмату, прегледне са читкп написаним аранжманпм. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- напредније владаое чез језикпм у пднпсу на пснпвне студије 
- псећај за swing ритам у билп кпјем метру 
- квалитет тпна (sound) и кпмплекснији звук на инструменту 
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- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација у импрпвизацији 
- аутпрски пешат 

 
МПДУЛ ЧЕЗ ТРПМБПН  
Испит из Чез трпмбпна 
Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута. 
Кандидат треба да псмисли прпграм пд шетири нумере ппщтујући сваки пд наведених захтева: 

- ауторска џез нумера кандидата, у фпрми, метру и ритму пп избпру 
- џез стандард у оригиналном аранжману кандидата у непарнпм метру (5/4, 7/4, 5/8, 

7/8, итд.) и/или са метришкпм мпдулацијпм 
- post-bop original нумера кпја садржи напредну хармпнску прпгресију и/или неправилну 

фпрму (на пр. “Coltrane changes” или “modal tune” или друга нумера написана накпн 
1960-те гпдине) 

- џез балада (пдабрати пд следећих аутпра: W. Shorter, H. Hancocк, J. Henderson, B. 
Evans) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији. Кпмисија има правп да прекине кандидата у свакпј пд нумера у прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Укпликп кандидат нема 
свпј бенд дужан је да нашем пдсеку дпстави  нптни материјал (најмаое пп три примерка) 
минимум месец дана пре пплагаоа пријемнпг испита какп би пратећи бенд кпји му кпмисија 
дпдели мпгап на време да се уппзна са кпмплетним прпгрампм кандидата. Нпте мпрају бити 
у pdf фпрмату, прегледне са читкп написаним аранжманпм. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- напредније владаое чез језикпм у пднпсу на пснпвне студије 
- псећај за swing ритам у билп кпјем метру 
- квалитет тпна (sound) и кпмплекснији звук на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација у импрпвизацији 
- аутпрски пешат 

 
МПДУЛ ЧЕЗ КЛАВИР  
Испит из Чез клавира 
Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута. 
Кандидат треба да псмисли прпграм пд шетири нумере ппщтујући сваки пд наведених захтева: 

- ауторска џез нумера кандидата, у фпрми, метру и ритму пп избпру 
- џез стандард у оригиналном аранжману кандидата у непарнпм метру (5/4, 7/4, 5/8, 

7/8, итд.) и/или са метришкпм мпдулацијпм 
- post-bop original нумера кпја садржи напредну хармпнску прпгресију и/или неправилну 

фпрму (на пр. “Coltrane changes” или “modal tune” или друга нумера написана накпн 
1960-те гпдине) 

- џез балада (пдабрати пд следећих аутпра: W. Shorter, H. Hancocк, J. Henderson, B. 
Evans) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији. Кпмисија има правп да прекине кандидата у свакпј пд нумера у прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Укпликп кандидат нема 
свпј бенд дужан је да нашем пдсеку дпстави  нптни материјал (најмаое пп три примерка) 
минимум месец дана пре пплагаоа пријемнпг испита какп би пратећи бенд кпји му кпмисија 
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дпдели мпгап на време да се уппзна са кпмплетним прпгрампм кандидата. Нпте мпрају бити 
у pdf фпрмату, прегледне са читкп написаним аранжманпм. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- напредније владаое чез језикпм у пднпсу на пснпвне студије 
- псећај за swing ритам у билп кпјем метру 
- квалитет тпна (sound) и кпмплекснији звук на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација у импрпвизацији 
- аутпрски пешат 

 
МПДУЛ ЧЕЗ ГИТАРА  
Испит из Чез гитаре 
Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута. 
Кандидат треба да псмисли прпграм пд шетири нумере ппщтујући сваки пд наведених захтева: 

- ауторска џез нумера кандидата, у фпрми, метру и ритму пп избпру 
- џез стандард у оригиналном аранжману кандидата у непарнпм метру (5/4, 7/4, 5/8, 

7/8, итд.) и/или са метришкпм мпдулацијпм 
- post-bop original нумера кпја садржи напредну хармпнску прпгресију и/или неправилну 

фпрму (на пр. “Coltrane changes” или “modal tune” или друга нумера написана накпн 
1960-те гпдине) 

- џез балада (пдабрати пд следећих аутпра: W. Shorter, H. Hancocк, J. Henderson, B. 
Evans) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији. Кпмисија има правп да прекине кандидата у свакпј пд нумера у прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Укпликп кандидат нема 
свпј бенд дужан је да нашем пдсеку дпстави  нптни материјал (најмаое пп три примерка) 
минимум месец дана пре пплагаоа пријемнпг испита какп би пратећи бенд кпји му кпмисија 
дпдели мпгап на време да се уппзна са кпмплетним прпгрампм кандидата. Нпте мпрају бити 
у pdf фпрмату, прегледне са читкп написаним аранжманпм. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- напредније владаое чез језикпм у пднпсу на пснпвне студије 
- псећај за swing ритам у билп кпјем метру 
- квалитет тпна (sound) и кпмплекснији звук на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација у импрпвизацији 
- аутпрски пешат 

 
ЧЕЗ КПНТРАБАС  
Испит из Чез кпнтрабаса 
Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута. 
Кандидат треба да псмисли прпграм пд шетири нумере ппщтујући сваки пд наведених захтева: 

- ауторска џез нумера кандидата, у фпрми, метру и ритму пп избпру 
- џез стандард у оригиналном аранжману кандидата у непарнпм метру (5/4, 7/4, 5/8, 

7/8, итд.) и/или са метришкпм мпдулацијпм 
- post-bop original нумера кпја садржи напредну хармпнску прпгресију и/или неправилну 

фпрму (на пр. “Coltrane changes” или “modal tune” или друга нумера написана накпн 
1960-те гпдине) 

- џез балада (пдабрати пд следећих аутпра: W. Shorter, H. Hancocк, J. Henderson, B. 
Evans) 
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Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст у чез 
импрпвизацији. Кпмисија има правп да прекине кандидата у свакпј пд нумера у прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Укпликп кандидат нема 
свпј бенд дужан је да нашем пдсеку дпстави  нптни материјал (најмаое пп три примерка) 
минимум месец дана пре пплагаоа пријемнпг испита какп би пратећи бенд кпји му кпмисија 
дпдели мпгап на време да се уппзна са кпмплетним прпгрампм кандидата. Нпте мпрају бити 
у pdf фпрмату, прегледне са читкп написаним аранжманпм. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- напредније владаое чез језикпм у пднпсу на пснпвне студије 
- псећај за swing ритам у билп кпјем метру 
- квалитет тпна (sound) и кпмплекснији звук на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација у импрпвизацији 
- аутпрски пешат 

 
МПДУЛ ЧЕЗ БУБОЕВИ  
Испит из Чез бубоева 
Пбавезни прпграм у трајаоу пд највише 20 минута. 
Кандидат треба да псмисли прпграм пд шетири нумере ппщтујући сваки пд наведених захтева: 

- ауторска џез нумера кандидата, у фпрми, метру и ритму пп избпру 
- џез стандард у оригиналном аранжману кандидата у непарнпм метру (5/4, 7/4, 5/8, 

7/8, итд.) и/или са метришкпм мпдулацијпм 
- post-bop original нумера кпја садржи напредну хармпнску прпгресију и/или неправилну 

фпрму (на пр. “Coltrane changes” или “modal tune” или друга нумера написана накпн 
1960-те гпдине) 

- џез балада (пдабрати пд следећих аутпра: W. Shorter, H. Hancocк, J. Henderson, B. 
Evans) 

Сваки кандидат ће наступити са ритам секцијпм кпју ће му пбезбедити кпмисија, укпликп је сам 
не пбезбеди, а кпју треба да шине клавир или гитара, кпнтрабас и бубоеви. Нумере не треба да 
трају дугп, пкп 4-5 минута, па је дпвпљнп да самп кандидат ппкаже сппспбнпст 
у чез импрпвизацији. Кпмисија има правп да прекине кандидата у свакпј пд нумера у 
прпграму. 
Сви наведени захтеви се извпде пп слпбпднпм избпру кандидата. Укпликп кандидат нема 
свпј бенд дужан је да нашем пдсеку дпстави  нптни материјал (најмаое пп три примерка) 
минимум месец дана пре пплагаоа пријемнпг испита какп би пратећи бенд кпји му кпмисија 
дпдели мпгап на време да се уппзна са кпмплетним прпгрампм кандидата. Нпте мпрају бити 
у pdf фпрмату, прегледне са читкп написаним аранжманпм. 
Ппсебнп ће се пбраћати пажоа на следеће елементе: 

- напредније владаое чез језикпм у пднпсу на пснпвне студије 
- псећај за swing ритам у билп кпјем метру 
- квалитет тпна (sound) и кпмплекснији звук на инструменту 
- креативнпст 
- енергија 
- кпмуникација у импрпвизацији 
- аутпрски пешат 
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Студијски прпграм Музичка режија 
- ппређеое и анализа снимака. Уппређиваое два снимка исте кпмппзиције, и 

анализа интерпретације, пднпса инструмената, елемената звушне слике итд, 
субјективни пдабир бпљег снимка.  Време израде: 3 сата – анализа се предаје у 
писанпм пблику, кпја је праћена усменим пбразлпжеоем. 

- Тест ппзнаваоа рада на рашунару (Оснпве рада у прпграму Cubase 10.5). Тест је 
практишан, време израде 2 сата 

- Памћеое, разумеваое и записиваое музишкпг тпка кратке кпмппзиције пд три (3) 
фразе у умеренпм темпу, разлишитих инструмената, кпји се мпгу наћи у саставу 
пркестра а тре. Тражи се кпмплетан запис музике  –  ппред нптнпг записа висине и 
трајаоа тпнпва, пптребнп је преппзнати и записати све друге музишке параметре: 
темпп, динамику, динамишка нијансираоа, артикулацију, прпмене темпа (апсплутне 
и ппстепене). 

- Памћеое и записиваое интервала и акпрада (акпрди дп 4 гласа, класишна 
хармпнија – без квартних акпрада, дпдатних тпнпва и кластера, једна бпја 
пркестарске групе). 

- Интервју 

Студијски прпграм Науке п музичкпј уметнпсти  

Мпдул Музикплпгија 
Увид у укупнп два семинарска рада кпја је кандидат радип/радила у тпку пснпвних 

академских студија на главним предметима (Опщта истприја музика, Наципнална истприја 
музике). Кпмисија вреднује ппстигнућа кандидата на пснпву претхпднпг успеха и на пснпву 
квалитета предатих семинарских радпва. 

Усмени пријемни испит ппдразумева разгпвпр кпмисије са кандидатпм. 
 

Мпдул Етнпмузикплпгија и Етнпкпреплпгија 
Студенти кпји су заврщили ОАС Етнпмузикплпгије прилажу семинарски рад са шетврте 
гпдине студија из групе главних предмета (Етнпмузикплпгија или Етнпкпреплпгија).  
Студенти кпји кпнкурищу са других студијских прпграма прилажу приступни рад 
пдгпварајућег квалитета и пбима (рад треба да се бави етнпмузикплпщким или 
питаоима из српдних наушних пбласти; треба да буде наушнп заснпван и прпблeмски 
усмерен; треба да садржи најмаое 15 страница шистпг текста). Семинарски или 
приступни рад се предају уз пријаву. Усмени пријемни испит ппдразумева разгпвпр 
кпмисије са кандидатпм.  

Мпдул Музичка педагпгија 
- Израда писмене клаузуре са темпм из метпдике (Метпдика наставе сплфеђа или 

Метпдика ппщтег музишкпг пбразпваоа). Време израде: 3 сата. Практишна 
демпнстрација (свираое и певаое) у вези са садржајем писмене клаузуре. 

       Мпдул Музичка теприја 
- Писмена клаузура из једнпг пд предмета Анализа впкалне музике, Анализа музишких 

пблика, Анализа музишких стилпва, Кпнтрапункт, Хармпнија са хармпнскпм анализпм 
у трајаоу пд 3 сата.  

- Увид у укупнп два семинарска рада из предмета Анализа впкалне музике, Анализа 
музишких пблика, Анализа музишких стилпва, Кпнтрапункт, Хармпнија са хармпнскпм 
анализпм, кпји пдгпварају захтевима студијскпг прпграма Науке п музишкпј уметнпсти – 
мпдул Музишка теприја и кпји мпрају бити из два разлишита предмета. Семинарски или 
приступни радпви се предају уз пријаву у щтампанпм и електрпнскпм пблику (у pdf 
фпрмату). 

- Разгпвпр кпмисије са кандидатпм п писменпм раду и прилпженим семинарским 
радпвима.  

- Студенти кпји кпнкурищу са других студијских прпграма имају прпверу базишнпг нивпа 
знаоа из предмета Истприја музишке теприје са Оснпвних академских студија 
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студијскпг прпграма Науке п музишкпј уметнпсти – мпдул Музишка теприја (литература: 
Božanid, Zoran, „Nastanak teorije kontrapunkta“ u: Muzička teorija i analiza 4, zbornik 
Katedre za muzičku teoriju, Beograd, FMU, 2007, 74-87; Бпжанић, Зпран, „Старпгршка 
хармпнија: пд митплпгије дп рађаоа науке“ у: Српски језик, коижевнпст, уметнпст: 
Рпђеое у музици & New Born Art, Збпрник радпва са XIII Међунарпднпг наушнпг скупа, 
ко. 3 (ур. Биљана Мандић, Јелена Атанасијевић), Крагујевац: ФИЛУМ, 2019, 15-
22;Vuksanovid, Ivana, „Percepcija muzičke forme i gestalt teorija – dva ogleda na osnovu 
Mejerove analize“ u: Muzička teorija i analiza 4, zbornik Katedre za muzičku teoriju, Beograd, 
FMU, 2007, 19-27; Medid, Milena „Ut oratoria musica: o čudesnim učincima melopoeia“ u: 
Musica ante oculos..., Beograd, FMU, 2020, 129-143; Mejer, Leonard, Emocija i značenje u 
muzici, Beograd, Nolit, 1986. (poglavlja III i IV), 121-209; Stefanija, Leon, Metode  analize 
glazbe, Zagreb, Muzikološko društvo, 2008. (Poglavlja: „Naukа o harmoniji (Ramo, Fetis, 
Riman)“, 48-56; „Adolf Bernhard Marx: oblikoslovlje“, 104-116; „Analitička metoda Heinricha 
Schenkera /1868-1936/“, 142-149; „Uzorci melodije I: motivika“, 161-166; „Teorija skupova: 
analitički sustav za nove harmonijske sustave“, 175-182). 
Приликпм приступаоа пријемнпм испиту студент је дужан да, ппред једнпг примерка 

приступнпг рада у папирнпј фпрми, студентскпј служби преда рад и у PDF фпрмату 
 
 Студијски прпграм Примеоена истраживаоа музике 

- Дпказ п заврщенпм претхпднпм степену академских студија (пснпвних академских 
студија - 240 ЕСПБ бпдпва или диплпмских студија према прпписима кпји су важили дп 
ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу,  у пбласти музике (кпмппзиција, 
извпђашке уметнпсти, науке п музишкпј уметнпсти); 

- Прпфесипнална бипграфија кандидата (дп 500 реши); 
- Мптиваципнп писмп са пдређеоем пбласти примеоених истраживаоа музике –

 дигиталне кпмпетенције музишара, музишкп предузетнищтвп и/или друщтвенп 
ангажпванп делпваое музишара (дп 2000 реши); 

- Усмени пријемни испит ппдразумева разгпвпр кпмисије са кандидатпм. 

Захтеви на пријемнпм испиту за специјалистичке академске студије 
Шлан 59. 

Студијски прпграм  Извпђачке уметнпсти  
Мпдул Диригпваое 

- Кандидат пплаже пријемни испит у фпрми јавнпг целпвешероег кпнцерта са 
ансамблпм са кпјим кпнтинуиранп ради. Прпграм кпнцерта кандидат сам бира на 
пснпву прпфила ансамбла (женски, мещпвити, дешји хпр, камерни, симфпнијски 
пркестар). 

Мпдул Сплп певаое 
- Испит из сплп певаоа 

 једна песма или арија 17. или 18. века 
 једна арија из пратпријума или кантате 
 једна песма аутпра 19. века 
 једна песма аутпра 20. века 
 једна сплп песма дпмаћег аутпра 
 једна пперска арија (накпн Глукпве рефпрме) 

 Прпграм се извпди напамет и на пригиналнпм језику. 
- Интервју – разгпвпр са кандидатпм. 

 
На испитима кпмисија има правп избпра кпмппзиција кпје жели да слуща кап и да 

прекине извпђеое прпграма. 
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Мпдул Клавир 
- Пплуреситал у трајаоу пд 30 дп 35 минута слпбпднпг прпграма, са делима из три 

разлишите стилске еппхе и једним знашајним делпм клавирске литературе. 
Прпграм се извпди напамет. 

Мпдул Виплина 
- један Паганинијев каприс 
- први став Мпцартпвпг кпнцерта 
- један велики кпнцерт. 

Прпграм се извпди напамет 

Мпдул Випла 
- једна етида или каприс 
- први став класишнпг кпнцерта са каденцпм 
- један велики кпнцерт. 

Прпграм се извпди напамет 

Мпдул Виплпнчелп 

- један кпнцерт (пд Хајдна Д дур) 
Прпграм се извпди напамет 

Мпдул Кпнтрабас 
- први став класишнпг кпнцерта 
- један велики кпнцерт 
- виртупзни кпмад. 

Прпграм се извпди напамет 

Мпдули: Флаута, Кларинет, Пбпа, Фагпт, Хпрна, Труба, Туба/Трпмбпн  

- Реситал са следећим прпгрампм: 
 једна етида 
 кпнцерт  
 виртупзни кпмад 

Осим кпнцерта није пбавезнп да се прпграм извпди напамет. 

Мпдул Шембалп 
1. Реситал у трајаоу дп 30 минута са прпгрампм на нивпу заврщнпг испита на МАС: 
-    пплифпнп делп 
-    свита францускпг аутпра 17. или 18 века 
-    делп виртупзнпг карактера 
-    делп пп слпбпднпм избпру перипда 16-21. века 
2. Шитаое с листа – генералбас 
Деп прпграма пп избпру кандидата се мпра извпдити напамет 

 

Мпдул Пргуље 
- Прпграм у трајаоу пд најмаое 20 минута: 

 једнп великп делп циклишне фпрме (мпже и пблик са фугпм) 
 једна виртупзна кпмппзиција (мпже да буде и педална етида) 

- Прпграм се не извпди напамет 

 Мпдул Харфа 
- Реситал у трајаоу пд најмаое 30 минута прпграма са делима разлишитих жанрпва и 

еппха и пбухвата: 
 кпнцертну етиду 
 спнату  
 виртупзни кпмад 
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- Прпграм се извпди напамет 

Мпдул Гитара 
- Реситал у трајаоу пд најмаое 30 минута прпграма са делима разлишитих жанрпва и 

еппха. 
- Прпграм се извпди напамет 

Мпдул Удараљке 
- Реситал у трајаоу пд најмаое 30 минута прпграма са делима разлишитих жанрпва и 

еппха кпја пбухватају све инструменте мелпдијскпг и мембранпфпнпг типа. 
- Кпмппзиције за мелпдијске инструменте се извпде напамет. За пстале инструменте 

извпђеое из нпта је дпзвпљенп. 
 

       Мпдул Камерна музика 
         Услпв за приступ пријемнпм испиту кандидата за специјалистишке студије је 
кпнтинуирана кпнцертна активнпст на ппдрушју камерне музике у трајаоу пд најмаое 
три гпдине. Пптребнп је да кандидат прилпжи кппије прпграма пдржаних кпнцерата у 
наведенпм перипду.  
         Извпђеое најмаое две циклишне кпмппзиције разлишитих стилских еппха шије је 
трајаое пд 40 минута.  
         Кандидат наступа у саставу пп слпбпднпм избпру: камерни дуп, трип, квартет, 
квинтет или секстет (класишнпг и некласишнпг састава) и мпже се представити у 
разлишитим ансамблима.  

Студијски прпграм Музичка теприја 
- Приступни рад кпји пп пбиму и садржају пдгпвара заврщнпм раду на Мастер академским 

студијама, студијски прпграм Науке п музишкпј уметнпсти – мпдул Музишка теприја, 
пднпснп Диплпмскпм раду из тепријских предмета на Одсеку за ппщту музишку педагпгију. 
Мастер или приступни рад се предаје уз пријаву у щтампанпм и електрпнскпм пблику (у pdf 
фпрмату). 

- Писмена клаузура на задату тепријскп-аналитишку тему. Кандидат на испиту дпбија вище 
ппнуђених тема пд кпјих бира једну и ради је 5 сати, пп правилу без кприщћеоа 
литературе. 

- Разгпвпр кпмисије са кандидатпм кпји пбухвата пдбрану клаузуре, питаоа везана за 
приступни рад, кап и разгпвпр с кандидатпм п оегпвпм интереспваоу и ппшетним 
планпвима наушнп-истраживашкпг рада. 

-  Студенти кпји кпнкурищу са других студијских прпграма имају прпверу базишнпг нивпа 
знаоа из предмета Правци и метпде музишке теприје и анализе са Мастер академских 
студија студијскпг прпграма Науке п музишкпј уметнпсти – мпдул Музишка теприја 
(литература: Božanid, Zoran, „Nastanak teorije kontrapunkta“ u: Muzička teorija i analiza 4, 
zbornik Katedre za muzičku teoriju, Beograd, FMU, 2007, 74-87; Ilid, Ivana, Epistemologija 
savremene muzičke analize, drugi deo doktorske disertacije (Kontekst i problemski okviri 
savremene muzičke analize), FMU, 2016, 60-129; Vuksanovid, Ivana, „Percepcija muzičke forme i 
gestalt teorija – dva ogleda na osnovu Mejerove analize“ u: Muzička teorija i analiza 4, zbornik 
Katedre za muzičku teoriju, Beograd, FMU, 2007, 19-27; Mejer, Leonard, Emocija i značenje u 
muzici, Beograd, Nolit, 1986. (poglavlja III i IV), 121-209; Stefanija, Leon, Metode analize glazbe, 
Zagreb, Muzikološko društvo, 2008. (Poglavlja: „Naukа o harmoniji (Ramo, Fetis, Riman)“, 48-56; 
„Adolf Bernhard Marx: oblikoslovlje“, 104-116; „Analitička metoda Heinricha Schenkera /1868-
1936/“, 142-149; „Uzorci melodije I: motivika“, 161-166; „Teorija skupova: analitički sustav za 
nove harmonijske sustave“, 175-182). 
Приликпм приступаоа пријемнпм испиту студент је дужан да, ппред једнпг примерка 

приступнпг рада у папирнпј фпрми, студентскпј служби преда рад и у PDF фпрмату. 

Захтеви на пријемнпм испиту за дпктпрске академске студије 
Шлан 60. 
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Студијски прпграм Кпмппзиција 
- Кандидат кпји кпнкурище за упис на дпктпрске студије прилаже: 

 две кпмппзиције (партитуре и снимци) без пгранишеоа у ппгледу 
инструменталнпг састава, трајаоа и времена настанка 

 дпказ п заврщенпм претхпднпм степену академских студија 
 мптиваципнп писмп 

- Шланпви кпмисије пбавезни су да се са прилпженим радпвима и дпкументима 
уппзнају пре ппшетка испита. 

- Кандидат сам бира кпмппзицију или деп кпмппзиције кпја/кпји ће се слущати на 
испиту и кпја/кпји не мпже трајати вище пд 15 минута. Кпмисија мпже захтевати да 
кандидат пре слущаоа прикаже свпј рад. 

- У дискусији кпја мпже уследити пре и (или) ппсле слущаоа кпмппзиције/а, 
кандидат је пбавезан да на захтев шланпва кпмисије пдгпвпри на сва ппстављена 
питаоа. 

- Редпслед наступа кандидата на пријемнпм испиту утврђује се на пснпву азбушнпг 
реда. 

Студијски прпграм  Извпђачке уметнпсти  
Мпдул Диригпваое  
Кандидат пплаже пријемни испит у фпрми јавнпг целпвешероег кпнцерта диригујући једнп или 
вище инструменталних или впкалнп-инструменталних дела а са ансамблпм кпји сам 
пбезбеђује. У слушају да кандидат, у временскпм перипду пдређенпм за пријемни испит, нема 
мпгућнпсти да прганизује наступ пп задатим критеријумима, кпмисија мпже да прихвати и 
квалитетан аудип-видеп запис кпнцерта пдржанпг најдаље гпдину дана пд датума пријемнпг 
испита те урађенпг према упбишајеним кпнкурсним стандардима (снимак мпра да јаснп 
приказује диригента „ан фас“ и/или из прпфила).  

- У пквиру другпг дела пријемнпг испита кпмисија приступа разгпвпру са кандидатпм 
у фпрми интервјуа 

- Кандидат, ппред дпкумената п претхпднпм щкплпваоу, прилаже и уметнишку 
бипграфију (курикулум). Неппхпдан услпв је активна петпгпдищоа диригентска 
активнпст праћена кпнтинуираним јавним наступима 

- Укпликп се кпнцерт пдвија ван седищта ФМУ кандидат снпси трпщкпве пута и 
бправка шланпва кпмисије 

Мпдул Сплп певаое  
- Прилпжена детаљна бипграфија 
- Дпкументпвана сплистишка – пперска или кпнцертантна делатнпст   
- Мптиваципнп писмп са пдређеоем пбласти уметнишкпг истраживаоа  
- Прпграм реситала за пријемни испит утрајаоу пд 50 минута са делима из најмаое 

три разлишите стилске еппхе, а уз пбавезну заступљенпст најмаое једне 
репрезентативне пперске арије и најмаое једнпг циклуса  

Прпграм се извпди напамет и на пригиналним језицима. 
Интервју са кандидатпм накпн реситала. 

Мпдул Клавир 
- Реситал у трајаоу пд 50 дп 60 минута, слпбпднпг прпграма, са делима из три 

разлишите стилске еппхе и једним знашајним делпм клавирске литературе 
- Разгпвпр са кандидатпм – интервју 
- Уметнишка делатнпст (курикулум) 
- Прпграм се извпди напамет 

Мпдул Виплина 
- Реситал са следећим прпгрампм: 
- Ј. С. Бах:  

 први и други став једне пд сплп спната или Шакпна 
 први став великпг кпнцерта или два става спнате пд Бетпвена дп данас 
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 виртупзни кпмад 
- Кпмисија има правп избпра кпмппзиција кпје жели да слуща кап и да прекине 

извпђеое прпграма 
- Осим спнате прпграме се извпди напамет 

Мпдул Випла 
- Реситал са следећим прпгрампм: 

 два става из свита Ј. С. Баха 
 први став великпг кпнцерта или два става спнате пд Бетпвена дп данас 
 виртупзни кпмад 

- Кпмисија има правп избпра кпмппзиција кпје жели да слуща кап и да прекине 
извпђеое прпграма 

- Осим спнате прпграме се извпди напамет 

Мпдул Виплпнчелп 
- Реситал са следећим прпгрампм: 

 два става из шетврте, пете или щесте свите Ј. С. Баха 
 први став великпг кпнцерта или два става спнате пд Бетпвена дп данас 
 виртупзни кпмад 

- Кпмисија има правп избпра кпмппзиција кпје жели да слуща кап и да прекине 
извпђеое прпграма 

- Осим спнате прпграме се извпди напамет 

Мпдул Кпнтрабас 
- Реситал са следећим прпгрампм: 

 два става из друге, треће, шетврте, пете или щесте свите Ј. С. Баха или два 
става из Свите у старпм стилу Х. Фрибе 

 први став великпг кпнцерта (Кусевицки, Бптесини, Фпнтен, Рпта) или два 
става спнате пд Бетпвена дп данас 

 виртупзни кпмад 
- Кпмисија има правп избпра кпмппзиција кпје жели да слуща кап и да прекине 

извпђеое прпграма 

- Осим спнате прпграме се извпди напамет. 

Мпдули: Флаута, Кларинет, Пбпа, Фагпт, Хпрна, Труба, Туба/Трпмбпн  

Услпв за приступ пријемнпм испиту је дпкументпвана кпнтинуирана сплистишка 
кпнцертна активнпст у трајаоу пд најмаое пет гпдина. Пптребнп је да кандидат прилпжи 
бипграфију са прилпженпм дпкументацијпм п кпнцертнпј делатнпсти. Приликпм пријаве на 
кпнкурс, кандидат прилаже и мптиваципнп писмп са пдређеоем пбласти уметнишкп -
истраживашкпг рада. 

- Реситал са следећим прпгрампм:  
                                         -кпнцерт 

                                                       -спната 
                                                       -виртупзни кпмад 

Кпнцерт се извпди напамет. 

Мпдул Шембалп 
1. Реситал у трајаоу 50 минута са следећим прпгрампм: 
-    пплифпнп делп Ј. С. Баха 
-    циклус францускпг аутпра XVII или XVIII века 
-    виртупзна кпмппзиција 
-    кпмппзиција аутпра XVII-XXI века 
Један пд шетири наведена дела реситала се мпра извпдити напамет 
2. Мптиваципнп писмп у кпме су јаснп наведени и пбразлпжени пбласт и правац уметнишкп-
истраживашкпг рада 
3. Бипграфија са прилпженпм дпкументацијпм п претхпднпј уметнишкпј активнпсти 
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4. Разгпвпр са кандидатпм 

 Мпдул Харфа 
Реситал у трајаоу 50-60 минута прпграма са делима разлишитих жанрпва и еппха  

- Бипграфија са дпкументпваних пет гпдина кпнцертантнпг искуства  
- Мптиваципнп писмп у кпме се мпже преппзнати пбласт и правац уметнишкп-

истраживашкпг рада  
- Разгпвпр са кандидатпм  

Прпграм реситала се извпди напамет.  
 
      Мпдул Гитара 

Реситал у трајаоу 50-60 минута прпграма са делима разлишитих жанрпва и еппха  
- Бипграфија са дпкументпваних пет гпдина кпнцертантнпг искуства  
- Мптиваципнп писмп у кпме се мпже преппзнати пбласт и правац уметнишкп-

истраживашкпг рада  
- Разгпвпр са кандидатпм  

Прпграм реситала извпди напамет.  

Мпдул Удараљке 
Реситал у трајаоу 50-60 минута прпграма са делима разлишитих жанрпва и еппха  

- Бипграфија са дпкументпваних пет гпдина кпнцертантнпг искуства  
- Мптиваципнп писмп у кпме се мпже преппзнати пбласт и правац уметнишкп-

истраживашкпг рада  
- Разгпвпр са кандидатпм  

Прпграм реситала треба да пбухвати све инструменте мелпдијскпг и мембранпфпнпг типа 
и не мпра се извпдити напамет. 

Мпдул Камерна музика 
Услпв за приступ пријемнпм испиту кандидата за дпктпрске студије је кпнтинуирана  
кпнцертна активнпст на ппдрушју камерне музике у трајаоу пд најмаое пет гпдина.  
Пптребнп је да кандидат прилпжи кппије прпграма пдржаних кпнцерата у наведенпм  
перипду. Приликпм пријаве на кпнкурс, кандидат прилаже и мптиваципнп писмп.  

- Извпђеое најмаое две циклишне кпмппзиције разлишитих стилских еппха шије је 
трајаое пд 50 минута.  

- Разгпвпр шланпва кпмисије са кандидатпм  

Кандидат наступа у саставу пп слпбпднпм избпру: камерни дуп, трип, квартет, квинтет или 
секстет (класишнпг и некласишнпг састава) и мпже се представити у разлишитим 
ансамблима. 

Студијски прпграм Науке п музичкпј уметнпсти 

Мпдул Музикплпгија 
- Приступни рад кпји пп пбиму и садржају пдгпвара захтевима заврщнпг рада на 

музикплпгији на МАС 
- Мптиваципнп писмп са пдређеоем пбласти и праваца дпктпрскпг истраживаоа (дп 

2000 реши) 
- Усмени пријемни испит ппдразумева разгпвпр кпмисије са кандидатпм. 

Мпдул Етнпмузикплпгија 
- Приступни рад кпји пп садржају и пбиму пдгпвара захтевима заврщнпг рада на 

студијскпм прпграму Науке п музишкпј уметнпсти – мпдул Етнпмузикплпгија на МАС 
- Мптиваципнп писмп са пдређеоем пбласти и праваца дпктпрскпг истраживаоа (дп 

2000 реши) Приступни рад и мптиваципнп писмп треба да буду дпстављени уз 
пријаву. 

- Усмени пријемни испит ппдразумева разгпвпр кпмисије са кандидатпм. 
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Мпдул Музичка педагпгија 
       Мптиваципнп писмп са пдређеоем пбласти и праваца дпктпрскпг истраживаоа (дп 
2000 реши) 
 Приступни рад кпји пп пбиму и садржају пдгпвара заврщнпм раду из Метпдике наставе 
сплфеђа или Метпдике ппщтег музишкпг пбразпваоа на диплпмским наушним студијама или 
диплпмскпм раду на Одсеку за ппщту музишку педагпгију 
 Писмена клаузура са темпм из Метпдике наставе сплфеђа или Метпдике ппщтег 
музишкпг пбразпваоа на једну пд укупнп три ппнуђене теме и писмени сажетак (дп 250 реши и 
дп 5 кљушних реши) на пснпву дпбијенпг текста из пбласти Метпдике наставе сплфеђа или 
Метпдике ппщтег музишкпг пбразпваоа, кпји ће бити пбјављен на сајту Факултету седам дана 
пре пијемнпг испита (израда у трајаоу пд 3 сата). 

Певаое два мелпдијска примера a prima vista са хармпнизацијпм на клавиру (списак 
литературе ће бити пбјављен у Инфпрматпру за упис студената на Факултет). 
 Разгпвпр кпмисије са кандидатпм, щтп укљушује пдбрану клаузуре и сажетка, питаоа 
везана за приступни рад, разгпвпр с кандидатпм п оегпвим интереспваоима и ппшетним 
планпвима наушнп-истраживашкпг рада. 

Мпдул Музичка теприја 
- Мптиваципнп писмп 

Мптиваципнп писмп на пријемнпм испиту за ДАС треба да садржи пдређеое пбласти и 
правца дпктпрскпг истраживаоа (дп 2000 реши). Студент је дужан да, ппред једнпг 
примерка у папирнпј фпрми, студентскпј служби преда мптиваципнп писмп и у PDF 
фпрмату. На пснпву садржаја мптиваципнпг писма пбавиће се разгпвпр са кандидатпм. 

- Приступни рад кпји пп пбиму и садржају пдгпвара заврщнпм раду на Мастер 
академским студијама, студијски прпграм Музишке теприје, пднпснп Диплпмскпм 
раду из тепријских предмета на Одсеку за ппщту музишку педагпгију. Приступни рад 
и мптиваципнп писмп треба да буду дпстављени уз пријаву у щтампанпм и 
електрпнскпм пблику (у pdf фпрмату). 

Приликпм приступаоа пријемнпм испиту студент је дужан да, ппред једнпг примерка 
приступнпг рада у папирнпј фпрми, студентскпј служби преда рад и у PDF фпрмату. 

- Писмена клаузура на задату тепријскп-аналитишку тему. Кандидат на испиту дпбија 
вище ппнуђених тема и пд кпјих бира једну и ради је 5 сати, пп правилу без 
кприщћеоа литературе. 

- Разгпвпр кпмисије са кандидатпм кпји пбухвата пдбрану клаузуре, питаоа везана за 
приступни рад и усмени експпзе кандидата у трајаоу пд 10-15 минута, у кпме ће 
изнети ппшетни прeдлпг и пквирни план наушнпг истраживаоа.  

- Студенти кпји кпнкурищу са других студијских прпграма имају прпверу базишнпг 
нивпа знаоа из предмета Правци и метпде музишке теприје и анализе са Мастер 
академских студија студијскпг прпграма Науке п музишкпј уметнпсти – мпдул 
Музишка теприја (литература: Božanid, Zoran, „Nastanak teorije kontrapunkta“ u: 
Muzička teorija i analiza 4, zbornik Katedre za muzičku teoriju, Beograd, FMU, 2007, 74-
87; Ilid, Ivana, Epistemologija savremene muzičke analize, drugi deo doktorske disertacije 
(Kontekst i problemski okviri savremene muzičke analize), FMU, 2016, 60-129; 
Vuksanovid, Ivana, „Percepcija muzičke forme i gestalt teorija – dva ogleda na osnovu 
Mejerove analize“ u: Muzička teorija i analiza 4, zbornik Katedre za muzičku teoriju, 
Beograd, FMU, 2007, 19-27; Mejer, Leonard, Emocija i značenje u muzici, Beograd, Nolit, 
1986. (poglavlja III i IV), 121-209.; Stefanija, Leon, Metode  analize glazbe, Zagreb, 
Muzikološko društvo, 2008. (Poglavlja: „Naukа o harmoniji (Ramo, Fetis, Riman)“, 48-56; 
„Adolf Bernhard Marx: oblikoslovlje“, 104-116; „Analitička metoda Heinricha Schenkera 
/1868-1936/“, 142-149; „Uzorci melodije I: motivika“, 161-166; „Teorija skupova: 
analitički sustav za nove harmonijske sustave“, 175-182). 

Рангираое кандидата за упис на други и трећи нивп студија 
Шлан 61. 
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 Ранг листе за упис студената на мастер, специјалистишке и у прву гпдину дпктпрских 
академских студија фпрмирају се ппсебнп за сваки студијски студијски прпграм, пднпснп 
мпдул. 
 Расппдела пдпбренпг брпја бучетских места за упис студената на мастер и у прву 
гпдину дпктпрских академских студија врщи се према катедрама прпппрципналнп у пднпсу на 
акредитпвани брпј студената. 
 Брпј студената – мастер академске студије: 
Студијски прпграм Кпмппзиција  - 4 студента                                
Студијски прпграм Извпђачке уметнпсти  - 91 студент     
Мпдули: 
Диригпваое  - 2  студента,                    
Сплп певаое  - 7 студената,              
Клавир  - 20 студената,                                 
Виплина  - 12 студената,                            
Випла  - 4 студената,                                   
Виплпншелп - 4  студената,                      
Кпнтрабас - 2 студента,                            
Кларинет  - 2  студента,                            
Обпа  - 1 студент,                                      
Трпмбпн - 1 студент,                                
Труба  - 2 студента,                                      
Туба  - 1 студент,                                       
Фагпт - 1  студент,                                    
Флаута  - 3  студента,                               
Хпрна  - 1 студент,                                     
Гитара  - 4 студента,                                  
Оргуље   - 1 студент,                                
 Удараљке  - 1 студент,                           
 Харфа  - 2 студента,                                   
 Шембалп - 1 студент,    
 Пплиинструментална катедра - 10 студената,                            
 Чез бубоеви - 1 студент,                         
 Чез гитара  - 2 студента,                           
 Чез кпнтрабас - 2 студента,                      
 Чез клавир  - 2 студента,                           
 Чез певаое  - 2 студента,                        
 Чез сакспфпн - 2 студента,                   
 Чез трпмбпн   - 1 студент,                     
 Чез труба  - 2 студента,                              
  Катедра за чез и пппуларну музику - 14 студената, 
  Камерна музика - 5 студената, 
Студијски прпграм Науке п музичкпј уметнпсти - 52 студента, 
 Мпдули: 
Музикплпгија   - 10  студената,        
Етнпмузикплпгија  и етнпкпреплпгија - 10 студената, 
Музишка педагпгија  - 20 студената, 
Музишка теприја  - 12   студената. 
 
                   Брпј студената – дпктпрске академске студије: 
Студијски прпграм Кпмппзиција  - 3 студента                                
Студијски прпграм Извпђачке уметнпсти  - 24 студента     
Мпдули: 
Диригпваое  - 2 студента,                     
Сплп певаое  - 2 студента,              
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Клавир  - 5  студената,                               
Виплина  - 1 студент,                            
Випла  - 1 студент,                                  
Виплпншелп - 1 студент,                       
Катедра за дувашке инструменте – укупнп  5  студената, 
Кпнтрабас, Кларинет,  Трпмбпн, Труба, Фагпт, Флаута                                 
Пплиинструментална катедра - 2  студента,                          
Гитара, Удараљке, Харфа ,Шембалп    
Камерна музика - 5 студената, 
Студијски прпграм Науке п музичкпј уметнпсти - 14 студената, 
 Мпдули: 
Музикплпгија   - 4 студента,         
Етнпмузикплпгија - 4 студента, 
Музишка педагпгија  - 3 студента, 
Музишка теприја  - 3  студента. 
                                                                         Шлан 62. 

Критеријуми за рангираое кандидата јесу: 

 успех ппстигнут у претхпднпм пбразпваоу, 

 успех ппстигнут на пријемнпм испиту. 

Кандидат мпже да пствари највище 100 бпдпва, и тп: 

 за упис мастер академске студије: 
- успех у претхпднпм щкплпваоу највище 30 бпдпва,  
- успех на пријемнпм испиту највище 70 бпдпва; 

 за упис специјалистичке студије: 
- успех у претхпднпм щкплпваоу највище 30 бпдпва,  
- успех на пријемнпм испиту највище 70 бпдпва; 

 за упис на дпктпрске уметничке студије: 
- успех  у претхпднпм щкплпваоу највище 30 бпдпва,  
- успех на пријемнпм испиту највище 70 бпдпва; 

 за упис на дпктпрске научне студије: 
- успех у претхпднпм щкплпваоу највище 60 бпдпва,  
- успех на пријемнпм испиту највище 40 бпдпва. 

                                                                   
Шлан 62. 

Сматра се да је пплпжип пријемни испит за упис на мастер академске студије кандидат 
кпји је на пријемнпм испиту псвпјип најмаое 40 пд мпгућих 70 бпдпва. 

Сматра се да је пплпжип пријемни испит за упис на специјалистишке студије кандидат 
кпји је псвпјип најмаое 40 пд мпгућих 70 бпдпва. 

Сматра се да је пплпжип пријемни испит за упис на дпктпрске уметнишке студије 
кандидат кпји је псвпјип најмаое најмаое 40 пд мпгућих 70 бпдпва. 

Сматра се да је пплпжип пријемни испит за упис на дпктпрске наушне студије кандидат 
кпји је псвпјип најмаое најмаое 21 пд мпгућих 40 бпдпва. 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Бпдпваое успеха ппстигнутпг у претхпднпм пбразпваоу 

Шлан 63. 
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 Студијски прпграми Кпмппзиција и Извпђачке уметнпсти 
На пријемнпм испиту за мастер академске студије на студијским прпграмима 

Кпмппзиција и Извпђашке уметнпсти, бпдпви за успех из претхпднпг пбразпваоа (пснпвних 
академских студија, пднпснп диплпмских студија пп старпм закпну)  дпбијају се: 

- на пснпву прпсешне пцене пстварене на претхпдним студијама највище 15 бпдпва, 
- на пснпву прпсешне пцене пстварене из предмета кпји дефинищу струку / главнпг 

предмета тпкпм претхпдних студија највище 15 бпдпва. 
             Прпсешна пцена пстварена на претхпдним студијама се претвара у бпдпве на следећи 
нашин: 

Од прпсешне пцене на претхпдним студијама пдузме се брпј 6, па се резултат 
ппмнпжи кпефицијентпм 3,75. 

              Фпрмула је: 
              (прпсешна пцена -6)*3,75 
              Прпсешна пцена пстварена из предмета кпји дефинищу струку / главнпг предмета тпкпм 
претхпдних студија се претвара у бпдпве на следећи нашин : 

Од прпсешне пцене главнпг предмета (предмета кпји дефинищу струку) пдузме се 
брпј 6 па се резултат ппмнпжи кпефицијентпм 3,75. 

               Фпрмула је: 
               (прпсешна пцена -6)*3,75 

 Студијски прпграм Музичка режија  
На пријемнпм испиту за мастер академске студије на студијскпм прпграму Музишка режија, 

бпдпви за успех из претхпднпг пбразпваоа (пснпвних академских студија, пднпснп диплпмских 
студија пп старпм закпну)  дпбијају се: 
на пснпву прпсешне пцене пстварене на претхпдним студијама највище 30 бпдпва. 
Прпсешна пцена пстварена на претхпдним студијама се претвара у бпдпве на следећи нашин: 
Од прпсешне пцене на претхпдним студијама пдузме се брпј 6, па се резултат 
ппмнпжи кпефицијентпм 7,5. 
              Фпрмула је: 
              (прпсешна пцена -6)*7,5 

 Студијски прпграми Науке п музичкпј уметнпсти и Примеоена истраживаоа музике 
На пријемнпм испиту за мастер академске студије на студијскпм прпграму Науке п 

музишкпј уметнпсти и Примеоена истраживаоа музике, бпдпви за успех из претхпднпг 
щкплпваоа се дпбијају на пснпву прпсешне пцене пстварене на претхпдним студијама (пснпвне 
академске студије, пднпснп диплпмске студије пп старпм закпну), на следећи нашин: 

Од прпсешне пцене на претхпдним студијама пдузме се брпј 6 па се резултат 
ппмнпжи кпефицијентпм 7,5. 

Фпрмула је: 
(прпсешна пцена -6)*7,5. 

Бпдпваое успеха на пријемнпм испиту 
Шлан 64. 

               Успех на пријемнпм испиту за мастер академске студије пцеоује се брпјем ппена пд 50 
дп 100 (50 није пплпжип, прекп 51 је пплпжип). 

Кпмисијска пцена изражена у ппенима претвара се у бпдпве на следећи нашин: 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд брпја 

ппена се пдузме 51, та разлика се ппмнпжи брпјем 0,6122 и тпм прпизвпду се дпда брпј 40. 
Фпрмула је: 
(брпј ппена-51)*0,6122+40. 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИШКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Бпдпваое успеха ппстигнутпг у претхпднпм пбразпваоу 

Шлан 65. 
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 Специјалистичке академске уметничке студије 
На пријемнпм испиту за специјалистишке академске уметнишке студије, бпдпви за успех 

из претхпднпг щкплпваоа (диплпмских академских студија, пднпснп диплпмских студија пп 
старпм закпну) се дпбијају: 

- на пснпву прпсешне пцене пстварене на претхпдним студијама највище 15 бпдпва,  
- на пснпву пцене заврщнпг пднпснп диплпмскпг рада највище 15 бпдпва. 
Прпсешна пцена пстварена на претхпдним студијама се претвара у бпдпве на следећи 

нашин: 
Од прпсешне пцене на претхпдним студијама пдузме се брпј 6, па се резултат 

ппмнпжи кпефицијентпм 3,75. 
Фпрмула је: 
(прпсешна пцена -6)*3,75 
Оцена заврщнпг пднпснп диплпмскпг рада се претвара у бпдпве на следећи нашин: 
Од пцене заврщнпг испита пднпснп диплпмскпг рада пдузме се брпј 6 па се резултат 

ппмнпжи кпефицијентпм 3,75. 
Фпрмула је: 
(прпсешна пцена -6)*3,75 

 Специјалистичке академске научне студије 
На пријемнпм испиту за специјалистишке академске наушне студије, бпдпви за успех из 

претхпднпг щкплпваоа (диплпмских академских студија, пднпснп диплпмских студија пп 
старпм закпну) се дпбијају: 

- на пснпву прпсешне пцене пстварене на претхпдним студијама највище 15 бпдпва,  
- на пснпву пцене заврщнпг пднпснп диплпмскпг рада највище 15 бпдпва 
Прпсешна пцена пстварена на претхпдним студијама се претвара у бпдпве на следећи 

нашин: 
Од прпсешне пцене на претхпдним студијама пдузме се брпј 6 па се резултат 

ппмнпжи кпефицијентпм 3,75. 
Фпрмула је: 
(прпсешна пцена -6)*3,75. 
Оцена заврщнпг пднпснп диплпмскпг рада се претвара у бпдпве на следећи нашин: 
- Од пцене заврщнпг испита пднпснп диплпмскпг рада пдузме се брпј 6 па се 

резултат ппмнпжи кпефицијентпм 3,75. 
Фпрмула је: 
- (прпсешна пцена - 6) * 3,75. 
 

Бпдпваое успеха на пријемнпм испиту 
Шлан 66. 

              Успех на пријемнпм испиту за специјалистишке академске студије пцеоује се брпјем 
ппена пд 50 дп 100 (50 није пплпжип, прекп 51 је пплпжип). 

Кпмисијска пцена изражена у ппенима претвара се у бпдпве на следећи нашин: 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве,  
такп щтп се пд брпја ппена се пдузме 51, та разлика се ппмнпжи брпјем 0,6122 и тпм 

прпизвпду се дпда брпј 40. 
Фпрмула је: 
(брпј ппена -51)*0,6122+40. 
 

ДПКТПРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Бпдпваое успеха ппстигнутпг у претхпднпм пбразпваоу 

Шлан 67. 
 Дпктпрске уметничке студије 

На пријемнпм испиту за дпктпрске уметнишке студије, пп пснпву претхпднпг 
пбразпваоа (мастер академских студија, пднпснп диплпмских студија пп прпписима кпји су 
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важили пре дпнпщеоа Закпна п виспкпм пбразпваоу («Службени гласник Републике Србије», 
брпј  76/05 п д 2. септембра 2005. гпдине) кандидати мпгу стећи: 

- највище 15 бпдпва на пснпву прпсешне пцене кпја представља средоу вреднпст збира 
прпсешних пцена на пснпвним и мастер академским студијама и  

- највище 15 бпдпва пп пснпву пцене на заврщнпм испиту пднпснп  диплпмскпм испиту. 
 

На пријемнпм испиту за дпктпрске уметнишке студије, кандидати кпји имају заврщене 
магистарске студије пп прпписима кпји су важили пре дпнпщеоа Закпна п виспкпм пбразпваоу 
(«Службени гласник Републике Србије», брпј  76/05 п д 2. септембра 2005. гпдине), пп пснпву 
претхпднпг щкплпваоа мпгу стећи: 

- највище 15 бпдпва и тп на пснпву прпсешне пцене кпја представља средоу вреднпст 
збира прпсешних пцена на пснпвним и магистарским студијама или прпсешне пцене на 
пснпвним студијама, укпликп се магистарске студаје нису пцеоивале, и   

- 15 бпдпва пп пснпву заврщених магистарских студија. 
      Прпсешна пцена пстварена на претхпдним студијама претвара се у бпдпве на следећи 
нашин: 

Од прпсешне пцене на претхпдним студијама пдузме се брпј 6 па се резултат ппмнпжи 
кпефицијентпм 3,75. 

Фпрмула је: 
(прпсешна пцена -6)*3,75 
Укпликп кандидат има пстварену прпсешну пцену маоу пд 8,50, а приступа пријемнпм 

испиту пп пдлуци кпмисије, брпј бпдпва се рашуна на исти нашин 
      Оцена заврщнпг испита пднпснп диплпмскпг рада када кандидат нема заврщене 
магистарске студије претвара се у бпдпве на следећи нашин: 

Од пцене заврщнпг испита пднпснп диплпмскпг рада пдузме се брпј 6 па се резултат 
ппмнпжи кпефицијентпм 3,75. 

Фпрмула је: 
(прпсешна пцена -6)*3,75 
Укпликп кандидат има пцену заврщнпг пднпснп диплпмскпг рада маоу пд 9, а 

приступа пријемнпм испиту пп пдлуци кпмисије, брпј бпдпва се рашуна на исти нашин. 

 Дпктпрске научне студије 
  На пријемнпм испиту за дпктпрске наушне студије, пп пснпву претхпднпг пбразпваоа 

(мастер академских студија, пднпснп диплпмских студија пп прпписима кпји су важили пре 
дпнпщеоа Закпна п виспкпм пбразпваоу («Службени гласник Републике Србије», брпј  76/05 
пд 2. септембра 2005. гпдине) мпже се стећи:  

- највище 30 бпдпва на пснпву прпсешне пцене кпја представља средоу вреднпст збира 
прпсешних пцена на пснпвним и мастер академским студијама, 

- највище 30 бпдпва пп пснпву пцене на заврщнпм испиту пднпснп  диплпмскпм раду. 
На пријемнпм испиту за дпктпрске наушне студије, кандидати кпји имају заврщене 

магистарске студије пп прпписима кпји су важили пре дпнпщеоа Закпна п виспкпм пбразпваоу 
(«Службени гласник Републике Србије», брпј  76/05 пд 2. септембра 2005. гпдине), пп пснпву 
претхпднпг щкплпваоа мпгу стећи: 

- највище 30 бпдпва и тп на пснпву прпсешне пцене кпја представља средоу вреднпст 
збира прпсешних пцена на пснпвним и магистарским студијама или прпсешне пцене на 
пснпвним студијама, укпликп се магистарске студије нису пцеоивале, 

- 30 бпдпва пп пснпву заврщених магистарских студија. 
Прпсешна пцена пстварена на претхпдним студијама претвара се у бпдпве на следећи 

нашин: 
- Од прпсешне пцене на претхпдним студијама пдузме се брпј 6 па се резултат ппмнпжи 

кпефицијентпм 7,5. 
Фпрмула је: 
(прпсешна пцена - 6) * 7.5 
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Укпликп кандидат има пстварену прпсешну пцену маоу пд 8,50, а приступа пријемнпм 
испиту пп пдлуци кпмисије, брпј бпдпва се рашуна на исти нашин.  

Оцена заврщнпг испита пднпснп диплпмскпг рада када кандидат нема заврщене 
магистарске студије претвара се у бпдпве на следећи нашин: 

- Од пцене заврщнпг испита пднпснп диплпмскпг рада пдузме се брпј 6 па се резултат 
ппмнпжи кпефицијентпм 7,5. 
Фпрмула је: 

- (прпсешна пцена - 6) * 7,5 
Укпликп кандидат има пцену заврщнпг пднпснп диплпмскпг рада маоу пд 9, а приступа 

пријемнпм испиту пп пдлуци кпмисије, брпј бпдпва се рашуна на исти нашин. 
 

   Бпдпваое успеха на пријемнпм испиту  
Шлан 68. 

 Дпктпрске уметничке студије 
Успех на пријемнпм испиту пцеоује се брпјем ппена пд 50 дп 100 (50 није пплпжип, 

прекп 51 је пплпжип). 
Кпмисијска пцена изражена у ппенима претвара се у бпдпве на следећи нашин: 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд брпја 

ппена се пдузме 51, та разлика се ппмнпжи брпјем 0,6122, и тпм прпизвпду се дпда брпј 40. 
Фпрмула је: 
(брпј ппена-51)*0,6122+40. 

Шлан 69. 
 Дпктпрске научне студије 

              Успех на пријемнпм испиту за дпктпрске наушне студије пцеоује се брпјем ппена пд 50 
дп 100 (50 није пплпжип, прекп 51 је пплпжип) 

Кпмисијска пцена изражена у ппенима претвара се у бпдпве на следећи нашин: 
Оцене изражене са 50 ппена - није пплпжип – брпј бпдпва 0 
Оцене изражене у ппенима пд 51-100 претварају се у бпдпве, такп щтп се пд брпја 

ппена се пдузме 51, та разлика се ппмнпжи брпјем 0,3878 и тпм прпизвпду се дпда 
брпј 21. 

Фпрмула је: 
(брпј ппена-51)*0,3878+21. 

Шлан 70. 
Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п пријемним испитима 

бр. 01-1201/10 пд 25. маја 2010. гпдине и прешищћен текст Правилника п пријемним испитима 
бр. 01-1131/15 пд 9. јуна 2015. гпдине.  

Шлан 71. 

               Овај текст Правилника ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј 

табли Факултета. 

 
 ФАКУЛТЕТ МУЗИШКЕ УМЕТНОСТИ 
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