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3.07.2020.  ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 

I       ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

          1/409-2 оd 4.12.2019. године 

2. Датум и место објaвљивања конкурса 

10.12.2019. www.akademijaumetnosti.edu.rs  

3. Број наставника који се бира, звање и назив уже области за коју је расписан конкурс 

         - један наставник у звању доцента за област Музика; ужа област Музичка продукција 

 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 

области за коју је изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан 

комисије запослен 

            

− др Саша Божидаревић, ред. проф. Факултет уметности Приштина 

− др Драгана Јовановић, ванр. проф. ФМУ 

− Милош Михајловић, ванр. проф, ФМУ 

 

5. Пријављени кандидати 

                  1. Дарко Станковић 

 
 

  

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

1. Име, име једног родитеља и презиме 

 

Дарко Градимир Станковић 

 

2. Звање 

 

Доцент за област музика, ужа област музичка продукција 

 

3. Датум и место рођења 

      

       04.12.1983. Панчево 

        

4. Адреса 

 

              Војвођански Булевар 40/16, 26000 Панчево 

 

5. Установа или предузеће у које је сада запослен и професионални статус 

 

Алфа БК Универзитет, Академија уметности 

Доцент 
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6. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског 

програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни односно 

академски назив 

 

Година уписа високог образовања: 2003  

Година завршетка високог образовања:  2008 

Универзитет "Браћа Карић" Академија уметности 

Студијски програм: Снимање и обрада звука 

Просечна оцена: 9 

Академски назив: Дипломирани дизајнер звука 

 

7. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, 

факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и 

стечени академски назив 

/ 

8. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе, ментор 

             / 

9. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, 

научна област и просечна оцена 

/ 

10. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање, ментор 

/ 

11. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, 

задовољавајуће 

 

Енглески језик 

Чита: врло добро 

Пише: добро 

Говори: добро 

 

12. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација) 

 

        Снимање, програмирање, микс и дизајн звука у области музике 

 

13. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству 

/ 

14. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање 

запослења и звање - навести сва звања) 

 

               Музички Студио Захара Поповића, Београд, Србија 2004. – Снимање, програмирање, 

дизајн звука 

               Музички Студио “ Саша Ковачевић“, Београд, Србија 2011-2013 – Снимање, 

програмирање, дизајн звука и компоновање ауторских аранжмана 

               Академија уметности, Београд – доцент (од 2009) 

 

15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама 

   / 
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III     НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач) 

/ 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и 

издавач) 

/ 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 

изложбе и уметнички наступи) 

 

                Снимање звука / Музика за дугометражни играни филм „Проход“ / Љубљана, 

Словенија 

               Ауторска музика, ауторски аранжман, дизајн звука / Нумера „Где Си“ / Фестивал 

забавне музике „Будва 2007“ / Освојено осмо место / Будва, ЦрнаГора 

                Музички извођач - 2014. Новогодишњи концерт забавне музике Ненада Ћеранића 

/Будва, Црна Гора 

               Звук на концерту, FOH и мониторинг, Феми Кути, Белеф 2017. 

               Звук на концерту, FOH и мониторинг, JM Jazz World Orchestra 2019. 
 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним 

часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на 

билатералном нивоу) 

 

             

            / 

             

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи) 

 

Музички извођач – 2012. Концерт забавне музике Милене Вучић / Београд, Србија 

 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима 

                 / 

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима 

/ 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор 

         

Ауторски аранжмани на музичком албуму Наташе Којић «Вишња у чоколади» 

 

9. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, 

уметничким и спортским такмичењима и манифестацијама 

       

     Члан стручног жирија на „Pan Music“ фестивалу забавне музике 
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10. Уређивање часописа и публикација- 

/ 

 

11. Обављање консултантских послова  

        

Музички студио „BOOSTudio“, Београд 

 

12. Индекс компетентности 

/ 

 

13. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.) 

 

Ауторски аранжман / Нумера „Лоше ми стоји“ / Извођач Наташа Којић (2008, City records) 

Ауторски аранжман / Нумера „Грешка“ / Извођач Наташа Којић (2008, City records) 

Дизајн звука / Позоришна представа „Маслачак и ретард“ / Југословенско драмско позориште / 

Београд, Србија 

Снимање и дизајн звука / DVD Аудио издање романа „Зид“ аутора Горана Тице 

Снимање и продукција музике, мастеринг звука / Играна серија „Јесен стиже дуњо моја“ / Cinema 

Design / Београд, Србија 

Програмирање, снимање, едитинг / Студио Саша Ковачевић 2011-2013. 

Едитинг, програмирање, микс, мастеринг / вокални састав „Глас НеЖице“ – више нумера 

Снимање, едитинг, микс, мастеринг звука / Завршна нумера школе певања „Ивана Селаков“ 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Александра Радовић 2019. 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Лена Ковачевић 2019. 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Жељко Самарџић 2019. 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Бане Мојићевић 2018-2019. 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Саша Матић 2018. 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Сека Алексић Tour Coma 2017. 

Звук на концертима и наступима, FOH, мониторинг и снимање, Адреана Чекић 2018. 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Александра Бурсаћ 2018-2019. 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг Александра Младеновић 2018. 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Петар Митић 2018-2019. 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Ивана Павковић 2019. 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Јелена Костов 2018-2019. 

Звук на концертима и наступима, FOH, мониторинг и снимање, Филип Митровић 2018. 

Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Магнетик Банд, 2018-2019. 

Пренос утакмице уживо, ФК Партизан- ФК Будућност, Стадион Партизан 2017. 

Више нумера за потребе TV и radio реклама, ауторска музика, ауторски аранжмани, снимање, 

едитовање, програмирање, микс, мастеринг. 

 

14. Признања, награде и одликовања за професионални рад 

                

По оценама домаћих медија, најслушанија нумера у 2013-ој години. Oд стране Youtube.com 

интернет канала пласман на једанаесто место на свету по броју прегледа музичког спота, до данас 

преко 74.000.000 прегледа – Саша Ковачевић, нумера „Случајно“. 

      

15. Остало 

 

 



Страна 5 oд 9 

Ознака: 04.L.2.01-05 Верзија: 5 

IV        ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 

Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 

1. Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса) година студијског 

програма и фонд часова 

Снимање и обрада звука, основне академске студије, предмети: 

Дигитално снимање 1 (вежбе) прва година 

Дигитално снимање 2 (вежбе) прва година 

МИДИ 1 (вежбе) друга година 

МИДИ 2 (вежбе) друга година 

Музичка продукција 1( вежбе) трећа догина 

Музичка продукција 2 (вежбе) трећа година 

 

Дизајн звука и музичка продукција, основне академске студије, предмети: 

Дигитално снимање 1 (вежбе) прва година 

Дигитално снимање 2 (вежбе) прва година 

МИДИ 1 (вежбе) друга година 

МИДИ 2 (вежбе) друга година 

Музичка продукција 1 (вежбе) трећа година 

Музичка продукција 2 (вежбе) трећа година 

Технике вишеканалног снимања и монтаже звука (предавања и вежбе) друга година 

Технике вишеканалног микса (вежбе) друга година 

Дигитални аудио системи 1 (предавања и вежбе) трећа година 

Методе звучних синтеза код електричних и виртуалних инструмената (предавања) четврта 

година 

 

 

2. Педагошко искуство 

 

2007-2008. Студент демонстратор, Академија уметности БК, Београд 

      2008-2009. Асистент професора, Академија уметности БК, Београд 

      2009-2014. Доцент, Академија уметности, Београд 

      2014-2019. Доцент, Академија уметности, Београд 

 

3. Реизборност у звање асистента (од – до, број) 

 

 / 

 

4. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на 

предмету, са фондом часова) 

 

Дигитално снимање, 2 часа вежби недељно, израда студентских семестралних радова 

Технике вишеканалног снимања и монтаже звука, 2 часа вежби недељно, израда 

студентских семестралних радова 

МИДИ са оркестрацијом, 2 часа вежби недељно, израда студентских семестралних радова 

Музичка продукција – солистички инструменти, 3 часа вежби недељно, израда 

студентских семестралних радова 

Дигитални аудио системи, 2 часа вежби недељно, израда студентских семестралних радова 

 

5. Оцена приступног предавања 



Страна 6 oд 9 

Ознака: 04.L.2.01-05 Верзија: 5 

 

/ 

 

Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника – ванредни професор и редовни 

професор) 

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд 

часова (на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским 

студијама) 

   Музичка продукција и дизајн звука - основне академске студије, предмети: 

Дигитално снимање (предавања и вежбе) прва година 

МИДИ са оркестрацијом (предавања и вежбе) друга година 

Технике вишеканалног снимања и монтаже звука (предавања и вежбе) друга година 

Музичка продукција - солистички инструменти (вежбе) трећа фодина 

Дигитални аудио системи (предавања и вежбе) трећа година 

Методе звучних синтеза код електричних и виртуелних инструмената (предавања) четврта 

година 

Дизајн звука и музичка продукција - мастер академске студије, предмети: 

Окружујући звук (предавања и вежбе) 

 

2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева) 

 

Методе звучник синтеза код електричних и виртуалних инструмената – једносеместрални, 

обавезни предмет на четвртој години основних академских студија на студијском 

програму Музичка продукција и дизајн звука 

 

Окружујући звук – једносеместрални, изборни предмет на студијском програму мастер 

академских студија Компјутерска музика и мултимедији 

 

3. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач) 

/ 

 

4. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, 

издавач) 

               / 

 

5. Награде и признања универзитета, педагошких и научних  асоцијација 

/ 

 

6. Извођење наставе на универзитетима ван земље 

/ 

 

7. Мишљење студената о педагошком раду наставника 

 

Анкета 2018: 4,90 

Анкета 2017: 4,93 

Анкета 2016: 4,97 

Анкета 2015: 4,68 

 

8. Остало 
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/ 

 

 

V        РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских 

теза (број радова, име и презиме студента, ужа научна област и наслов рада) 

Дипломски радови: 

1. Марко Фабри,  музичка продукција, „Имплементација дигиталних аудио технологија при 

стварању синтетичког звучног дела“ 

2. Марко Чокулов, музичка продукција, „Звук електричне гитаре и технике сниманја са 

описом практичног примера“ 

3. Данијел Чехранов, музичка продукција, „Продукција и микс  House-а и Techno-а“ 

4. Александар Јаношевић, музичка продукција, „Музичка продукција  A Cappella вокалне 

групе у области популарне музике“ 

5. Стефан Здравковић, музичка продукција, „Дигитализација и рестаурација звука“ 

6. Томислав Миленковић, музичка продукција, „Продукција популарне музике, Pop и Rock 

стандарди“ 

7. Ружица Радивојевић, музичка продукција, „Уснимавање и монтажа звука ансамбла ране 

музике“ 

8. Драгана Лакчевић, музичка продукција, „Уснимавање и обрада музике помоћу савремене 

технологије“ 

9. Миодраг Димитријевић, музичка продукција, „Снимање и продукција метал музике“ 

10. Душан Стаматовић, музичка продукција, „Музичка продукција EDM-а“ 

11. Немања Миленковић, музичка продукција, „Музичка продукција етно музике“ 

12. Вукашинов Слађана, музичка продукција, „Музичка продукција Deep House музике“ 

13. Младен Марјановић, музичка продукција, „Музичка продукција састава Игралом“ 

14. Анђела Деспотовић, музичка продукција, „Снимање и дизајн звука за филм По сунцу хода“ 

15. Филип Стефановић, музичка продукција, „Trance музика“ 

16. Филип Цолић, музичка продукција, „Домаћа популарна музика“ 

17. Предраг Рајковић, музичка продукција, „Историја и развој електронске музике и њен 

утицај на музичку продукцију“ 

18. Филип Танчић, музичка продукција, „Миксовање Nisville фестивала“ 

19. Марко Милановић, музичка продукција, „Музичка продукција acid jazz funk албума“ 

20. Тамара Краварушић, музичка продукција, „Кућно снимање, будућност музичке 

продукције“ 

Мастер радови: 

1. Стефан Здравковић, компјутерска музика, „Интеракција видео арта и ауторске 

компјутерске музике“ 

2. Филип Стефановић, компјутерска музика, „Звук и музика за 360 видео“ 

3. Филип Цолић, компјутерска музика, „Интеракција између meta слике и звука“ 

5. Руковођење – менторство докторских дисертација (број радова, име и презиме докторанта, 

ужа научна област и наслов дисертације) 

 

/ 

 

6. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских 

теза и докторских дисертација 

Од 2009. до 2019. стални члан комисије за одбрану дипломских и мастер радова са преко 

50 радова, на катедри Музичка продукција и дизајн звука 
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VI        ДОПРИНОС  АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета 

Члан Савета Академија уметности од 11.12.2017. до 25.1.2019. године 

2. Учешће у комисијама за избор наставика и сарадника (навести број) 

 

Члан комисије за избор у звање доцента, наставника Бориса Шурлана 2019. године 

 

3. Вођење професионалних (струковних) организација 

/ 

4. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или међународних 

уметничких и спортских менифестација 

/ 

5. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација 

/ 

6. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката 

/ 
 

VII    АНАЛИЗА  РАДА  КАНДИДАТА  (на једној страници куцаног текста) 

 

На основу наведеног, комисија сматра да Дарко Станковић има велики број домаћих и 

међународних значајних референци  из области снимања, програмирања, едитовања звука и 

музике, као и озвучавања великог броја наступа и концерата.  Такође, Дарко има и значајно 

искуство и као аутор, аранжер и извођач музике.  Може се рећи да је он својим досадашњим радом 

у нашој средини постао препознатљив стручњак из области дизајна звука и музичке продукције. 

Његово досадашње педагошко искуство (2 године у звању асистента и 10 година у звању доцента ) 

обухвата предавања главних (условних) предмета и вежби. Увео је и два нова предмета, један на 

основним и други на мастер студијама из којих је држао предавања и вежбе. Дарко је био 

ангажован и као ментор за израду дипломских и мастер радова и као стални члан комисије за 

одбрану значајног броја дипломских радова студената Академије. Мишљење студената о његовом 

педагошком раду огледа се у високој просечној оцени (4,87 од максимално 5). 

 
 

VIII   МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА 

ПОЈЕДИНАЧНО (на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан) 

 

Кандидат Дарко Станковић испуњава све обавезне и све изборне услове за избор у  звање 

ванредног професора предвиђене Законом о високом образовању РС и Правилником о избору 

наставника Академије уметности и то: 
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ОБАВЕЗНИ: 

 I Искуство у педагошком раду са студентима  

Две године као асистент, десет година као доцент, ментор на основним и мастер академским 

студијама. 

  

II Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног  

протеклог изборног периода  
Просечна оцена 4,87 од максимало 5. 

 

III Шест репрезентативних референци у ужој уметничкој области за коју се бира, 

најмање две различите категорије, од којих најмање три од избора у претходно звање  

1. Програмирање, снимање, едитинг / Студио Саша Ковачевић 2011-2013. 
2. Музички извођач - Новогодишњи концерт забавне музике Ненада Ћеранића /Будва, 

Црна Гора 2014. 

3. Звук на концерту, FOH и мониторинг, Феми Кути, Белеф 2017. 

4. Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Бане Мојићевић 2018-2020. 
5. Звук на концертима и наступима, FOH и мониторинг, Лена Ковачевић 2019. 
6. Звук на концерту, FOH и мониторинг, JM Jazz World Orchestra 2019. 

 

IV Менторство на два завршна рада на свим нивоима студија 

    Основне академске студије: 
        1.  Миодраг Димитријевић, музичка продукција, „Снимање и продукција метал музике“ 

2. Филип Танчић, музичка продукција, „Миксовање Nisville фестивала“ 

    Мастер академске студије: 

1. Филип Цолић, компјутерска музика, „Интеракција између meta слике и звука“ 

2. Филип Стефановић, компјутерска музика, „Звук и музика за 360 видео“ 

 

 

                                   ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):  

I Стручно-професионални допринос.  
По оценама домаћих медија, најслушанија нумера у 2013. години. Oд стране Youtube.com интернет 

канала пласман на једанаесто место на свету по броју прегледа музичког спота, до данас преко 

74.000.000 прегледа – Саша Ковачевић, нумера „Случајно“. 

 

II Допринос академској и широј заједници.  

 

 

III Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким 

институцијама у земљи и иностранству.  
Сарадња са ФМУ на заједничком издању дигиталног аудио диска, снимање џез одсека у класи 

професора Владимира Николова. 

 

 
Напомена: Потребно је експлицитно навести да  ли или не сваки кандидат појединачно испуњава 

услове за избор у звање. 
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IX       ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊE НАСТАВНИКА 

На основу изложеног, Комисија са задовољством предлаже Наставно-уметничком већу 

Академије уметности у Београду да кандидата Дарка Станковића изабере у звање и на 

радно место ванредног професора за област Музика; ужа област Музичка продукција. 
 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 
 

 

 

Напомена: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова 

комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише 

извештај 

 

 

 


