
 

 
 

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ УМЕТНОСТ 
 

Календар за други конкурсни рок  
за упис на основне академске студије  

у академској 2017/18. 
 
 

 

од 04.09.2017. 
до 08.09.2017. 
 

Канцеларија Б 16, на 
Правном факултету 

од 09:00  
до 11:30 

Пријава за полагање квалификационог испита 
– Оригинална сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда средње музичке школе/општеобразовне 
средње школе на увид, са унетом просечном оценом успеха за сваки разред, израженом 
са две децимале (истовремено се прeдају и оверене фотокопије истих докумената); 
– Оригинал дипломе о завршеној средњој школи на увид (и оверенa фотокопијa); 
– Извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак да је кандидат држављанин 
Републике Србије, прилаже се и потврда о држављанству или потврда да је поступак 
за добијање држављанства у току); 
– Доказ о уплати 7.000,00 за kвалификациони испит, на жиро рачун број: 
840-1446666-07, шифра плаћања 189, модел 97, позив на број 38-74212101 на име 

Филолошко-уметнички факултет 
Јована Цвијића б.б. 
34 000 Крагујевац 

- Пријавни лист 
 
Кандидати који желе да остваре право уписа у оквиру Програма афирмативне 
мере уписа прилажу и документацију предвиђену овим програмом. 
(погледати документ МПН на сајту ФИЛУМ-а) 

 
  

 

иСтрана 1 од 5 и 



 

 

Полагање квалификационог испита - Студијски програм , ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ - ОАС 

 МОДУЛ: Соло певање 

 
11.09.2017. 
(понедељак) 

ОШ „Ђура Јакшић“ 11:00 Соло певање 

12.09.2017. 
(уторак) 

ОШ „Милутин и 
Драгиња Тодоровић“ 
соба 38 

10:00 Клавирска музика 

13.09.2017. 
(среда) 

ОШ „Милутин и 
Драгиња Тодоровић“ 
соба 38 

10:00 Солфеђо 

Полагање квалификационог испита - Студијски програм МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА - ОАС 

11.09.2017. 
(понедељак) 
 

ОШ „Милутин и 
Драгиња Тодоровић“ 
соба 36,  

10:00 Хармонија са хармонском анализом и анализом облика  

12.09.2017. 
(уторак) 

ОШ „Милутин и 
Драгиња Тодоровић“ 
соба 38 и 40 

10:00 Клавирска музика 

13.09.2017. 
(среда) 

ОШ „Милутин и 
Драгиња Тодоровић“ 
соба 38 

10:00 Солфеђо 

Полагање квалификационог испита - Студијски програм МУЗИКА У МЕДИЈИМА – ОАС 

11.09.2017. 
(понедељак) 
 

ОШ „Милутин и 
Драгиња Тодоровић“ 
соба 36 

10:00 Хармонија са хармонском анализом и анализом облика  

 

иСтрана 2 од 5 и 



 

12.09.2017. 
(уторак) 

ОШ „Милутин и 
Драгиња Тодоровић“ 
соба 38  

10:00 Клавирска музика 

13.09.2017. 
(среда) 

ОШ „Милутин и 
Драгиња Тодоровић“ 
соба 38 

10:00 Солфеђо 

14.09.2017. 
(четвртак) Правни факултет, Б 23 

10:00 
 

12:00 

Тест медијске културе, писмени испит  
 
Тест медијске културе, усмени испит 

 
 

 

14.09.2017. 
(четвртак) 

Огласна табла ФИЛУМ-а 
(ниско приземље зграде 
Правног факултета) и 
сајт ФИЛУМ-а 

16:00 Прелиминарна ранг лист 

 

15.09.2017. 
(петак) 
 

Соба Б16, (ниско 
приземље зграде Правног 
факултета) 

од 08:00  
до 09:00 Право кандидата на увид у рад са квалификационог испита 

 

15.09.2017. 
(петак) 
 
 

Архива ФИЛУМ-а, 
зграда Друге гимназије до 10:00 Право кандидата на приговор на прелиминарну ранг листу Централној комисији 

за упис 

 

15.09.2017. Архива ФИЛУМ-а, до 15:00 Решење Централне комисије за упис по приговору кандидата 

 

иСтрана 3 од 5 и 



 

(петак) зграда Друге гимназије 

 

18.09.2017. 
(понедељак) 

Архива ФИЛУМ-а, 
зграда Друге гимназије до 10:00 Право кандидата на приговор Декану Факултета на решење Централне комисије 

за упис 

 

18.09.2017. 
(понедељак) 

Архива ФИЛУМ-а, 
зграда Друге гимназије до 15:00 Одлука декана факултета на приговор кандидата 

 

18.09.2017. 
(понедељак) 

Огласна табла ФИЛУМ-а 
(ниско приземље зграде 
Правног факултета) и 
сајт ФИЛУМ-а 

16:00 Коначна ранг листа 

 

19.09.2017. 
(уторак) 

Соба Б16, ниско 
приземље зграде Правног 
факултета 

од 9:00 
до 11:30 

Упис примљених кандидата по коначној ранг листи (обавља лично кандидат) 
 

1.  трошкови редовног уписа године 1500,00 динара; 
2.  комплет за упис: индекс и два пријавна листа ШВ-20 за школску 2017/2018. 

годину (купује се на факултету) 
3. оригинал дипломе о завршеној средњој школи; 
4. извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак о држављанству, 

прилаже се потврда о држављанству); 
5. две фотографије 4x6 см; 
6. доказ о уплати школарине за школску 2017/2018. годину (за самофинансирајуће 

студенте); 
 
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у 
предвиђеном року (19.09.2017. године од 9 до 12 часова) на Одсеку за музичку 
уметност уместо њега биће уписан други кандидат, према редоследу на коначној 
ранг-листи. 

 

иСтрана 4 од 5 и 



 

 

 

иСтрана 5 од 5 и 


