
 

 

 

Правилник за пријем у чланство 

Удружења композитора Србије  

 

 

 

Чланови Удружења могу бити: редовни и почасни.  

 

 

Редовни чланови Удружења могу бити композитори, музиколози, музички 

теоретичари и етномузиколози (у даљем тексту музички писци) који су држављани 

Републике Србије, односно, који привремено или трајно бораве на територији 

Републике Србије, односно који су својом делатношћу трајно везани за српску музичку 

културу, а који су својим самосталним стваралачким радом, изведеним или објављеним 

делима доказали своје стручне квалитете.  

 

Почасни чланови Удружења могу бити композитори, музички писци као и други 

музички уметници из земље и иностранства који су нарочито заслужни за развој 

музичке уметности у Србији, односно за делатност самог Удружења. 

 

 

Критеријуми за пријем 
 

Секција композитора озбиљне музике 

 

- завршене Мастер академске студије или петогодишње студије (по старом систему 

школовања)  на одсеку за композицију 

- континуитет у раду  

- стручни и уметнички ниво деловања и одјек у јавности  

- број премијера и изведених дела  

- оцене критике, мишљења професионалних и уметничких институција 

- награде на домаћим и иностраним фестивалима 

 

Секција музичких писаца 

 

- завршене Мастер академске студије или петогодишње студије (по старом систему 

школовања)  на одсецима за музикологију, етномузикологију или музичку теорију  

- објављени стручни радови, критике, прикази, есеји односно, допринос домаћој 

уметничкој баштини и писаној историји  

 

Секција композитора џез и забавне музике 

 

- континуирани стваралачки рад  

- изведена или објављена дела која сведоче о стручним и уметничким квалитетима  

- одјек у јавности (критике, мишљења професионалних и уметничких институција) 

- награде на домаћим и иностраним фестивалима 

- дела извођена у познатим концертним просторима и у оквиру значајних фестивала 



- дела објављена на носачима звука у складу са стручним и уметничким критеријумима 

и стандардима потврђеним у јавном музичком животу. 

 

Уз молбу за пријем у чланство прилажу се општи биографски подаци, уметничка 

биографија и релевантни докази предвиђени овим Правилником.  

  

Почасни чланови се бирају по позиву на основу одлуке Управног одбора.  


