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Члан 1. 

 
Овим правилником утврђују се критеријуми за вредновање резултата рада 

кандидата за избор за члана Академије, у складу са чланом 27. став 2. Статута Академије. 
 

Члан 2. 
 

За редовног члана Академије може да буде изабран кандидат који је стекао  
наставно звање редовног или ванредног професора у Републици Србији или еквивалентно 
наставно звање у иностранству. 

За редовног члана Академије може да буде изабран кандидат који је стекао научно 
звање научног саветника или вишег научног сарадника у Републици Србији или 
еквивалентно научно звање у иностранству. 

За редовног члана Академије за Одељење за основне, специјалистичке и мастер 
струковне студије може да буде изабран кандидат који је стекао наставно звање професора 
или вишег предавача струковних студија у Републици Србији или еквивалентно наставно 
звање у иностранству. 

За редовног члана Академије у Уметничкој области може да буде изабран и 
кандидат који испуњава друге критеријуме које утврђује Одељење за уметност.  

 
Члан 3. 

 
За дописног члана Академије може да буде изабран кандидат који је стекао  

наставно звање доцента у Републици Србији или еквивалентно наставно звање у  
иностранству. 

За дописног члана Академије може да буде изабран кандидат који је стекао научно 
звање научног сарадника у Републици Србији или еквивалентно научно звање у 
иностранству. 

За дописног члана Академије може да буде изабаран и кандидат који испуњава 
услове за избор у наставно звање доцента, односно у научно звање научног сарадника у 
складу са важећим прописима у Републици Србији на дан подношења захтева за чланство 
у Академији.  

За дописног члана Академије за Одељење за основне, специјалистичке и мастер 
струковне студије може да буде изабран кандидат који је стекао наставно предавача 
струковних студија у Републици Србији или еквивалентно наставно звање у иностранству. 

За дописног члана Академије у Уметничкој области може да буде изабран и 
кандидат који испуњава друге критеријуме које утврђује Одељење за уметност.  

 
Члан 4. 

 
За редовног члана и дописног члана Академије, као и за кандидата за Академика у 

Уметничкој области - музичко стваралаштво може да буде изабран кандидат који испуњава 
следеће основне критеријуме:  
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Критеријуми 
Кандидат за 
академика 

Дописни члан Редовни члан 

А. Основни критеријуми за композиторско стваралаштво 

Изведена дела 

На 1 концерту 
или фестивалу у 
земљи или 
иностранству 

Најмање на 2 концерта у 
земљи, или 1 у иностранству 
Алтернативно: Најмање на 4 
фестивала у земљи, или 2  
фестивала у иностранству 

На најмање 3 концерата 
у иностранству 

Награде 

Учешће на 
фестивалима и 
такмичењима 
Награда за младе 
музичке таленте 
на такмичењу 

Најмање 1 прва награда на 
националном такмичењу 
или фестивалу, или  
1 награда на међународном 
такмичењу или фестивалу 

Најмање 1 прва награда 
на међународном 
такмичењу или 
фестивалу 

Б. Основни критеријуми за извођачку делатност 

Статус 
Члан опере, 
театра, балета 
оркестра, хора 

Солиста опере, театра, 
балета 
Прва виолина оркестра 
националног/ 
међународног значаја 

Првак опере, театра или 
примабалерина,  
диригент оркестра - хора 
националног/ 
међународног значаја 

Извођење 
концерата,  
оперских и 
балетских 
представа у 
земљи и 
иностранству 

Учешће на 
концертима, у 
оперским или 
балетским 
представама  

Најмање 4 солистичка 
наступа у иностранству 
Алтернативно:  
1 прва награда на на 
националном такмичењу 
или фестивалу, или  
1 награда на међународном 
такмичењу или фестивалу 
замењује  
2 солистичка наступа у 
иностранству 

Најмање  
10 солистичких наступа 
у иностранству 
Алтернативно:  
1 прва награда на 
међународном 
такмичењу или 
фестивалу замењује  
2 солистичка наступа у 
иностранству 

Награде 

Учешће на 
фестивалима и 
такмичењима 
Награда за младе 
музичке таленте 
на такмичењу 

Најмање 1 прва награда на 
националном такмичењу 
или фестивалу, или 1 
награда на међународном 
такмичењу или фестивалу 

Најмање 1 прва награда 
на међународном 
такмичењу или 
фестивалу 

 
За избор за редовног члана и дописног члана Академије, као и кандидата за 

Академика у Уметничкој области - музичко стваралаштво кандидат мора да испуњава 
најмање један од следећих допунских критеријума:  
 

Критеријуми 
Кандидат за 
академика 

Дописни члан Редовни члан 

Допунски критеријуми за Композиторско стваралаштво и извођачку делатност 

Учешће у раду 
жирија на 
музичким 
такмичењима 
у земљи и 
иностранству 

- 
Уечшће у раду жирија на 
националним музичким 
такмичењима  

Учешће у раду жирија на 
међународним музичким 
такмичењима  
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Награде и 
признања за 
уметнички рад 

Национална 
награда за 
педагошки рад 

Националне награде и 
признања за уметнички и 
педагошки рад 

Међународне награде за 
уметнички рад 

Објављена 
теоријска или 
уџбеничка 
дела у земљи и 
иностранству 
(књиге и 
стручна 
периодика) 

Објављен стручни 
рад у 
националном 
часопису или  
на скупу 
националног 
значаја  

Објављен стручни радови 
у међународном часопису 
или на скупу 
међународног значаја 
Објављена монографија 
или школски уџбеник 

Објављен стручни радови у 
међународном часопису 
или на скупу међународног 
значаја 
Објављена монографија 
или високошколски 
уџбеник 

Сарадња са 
институцијама 
културе и 
уметности у 
земљи и 
иностранству 

Чланство у 
националним 
удружењу или 
институцији 
културе и 
уметности 

Активно чланство у 
међународним 
удружењима и 
институцијама културе и 
уметности 

Реализација међудржавне 
сарадње и официјално 
повезивање са 
националним културно - 
уметничким институцијама 
у иностранству 

 
Члан 5. 

 
За кандидата за Академика може да буде изабран кандидат који је завршио основне 

или мастер академске студије, односно магистарске студидје, или је уписао мастер 
академске студије или докторске студије.  
 

Члан 6. 
 

За иноватора Академије може да буде изабран кандидат који има најмање један 
прихваћен патент или иновацију у земљи или иностранству.  

 
Члан 7. 

 
За почасног члана Академије може да буде изабран кандидат који је: 

 дао допринос у струци, уметности, спорту и пословању,  

 стекао статус заслужног уметника или спортисте,  

 стекао наставно звање професора струковних студија и слично.  
 

Члан 8. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном његовог доношења.  
 
 
 

ПредседникАкадемије 
  

_____________________________ 
Академик, проф. дрВладицаРистић 

 
 


