
 
 

 
 

 

Име и презиме Проф. др Мирослав Штаткић 

Фотографија 

 

Функција Покрајински секретар 

Web-презентација органа www.kultura.vojvodina.gov.rs  

Е-mail адреса miroslav.statkic@vojvodina.gov.rs  

Контакт на друштвеним мрежама  
(Facebook , Twitter , Instagram ,…)  

Контакт подаци на послу: 
• Место  Нови Сад 
• Адреса Булевар Михајла Пупина 16 
• Телефон 021 487 4525 

Година рођења 1951. 

Назив последње завршене 
школе Факултет Музичке уметности у Београду  

Стечено стручно/научно/ 
/академско звање 

Композитор и редовни професор Академије 
уметности у Новом Саду 

Објављени радови  

За 40 година уметничког рада написао је преко 
400 композиција (око 70 симфонијских дела, 
великог броја камерних, солистичких, вокалних, 
вокално - инструменталних, електроакустичких, 
мултимедијалних и сценских дела). Писао је и 
примењену музику, као и музику за позоришне 
представе, филм и радио телевизијске пројекте.  

Многа дела композитора Мирослава Штаткића су 
издата и извођена у преко 30 земаља.  

Радна биографија 

У Српском народном позоришту у Новом Саду 
радиo је као корепетитор од 1977. до 1979. 
године, кад прелази да ради на Академији 
уметности у Новом Саду. У овој институцији је 
радио као асистент приправник, асистент, 
доцент (два реизбора), ванредни и редовни 
професор. Предавао је неколико дисциплина: 
Структуралну анализу музичког дела, 
Познавање хорске литературе, Тонски слог са 
аранжирањем, Оркестрацију и Композицију.  

Радио је на Универзитету у Црној Гори, на 
Музичкој академији Цетиње, од 2001. до 2005. 
године, где је биран поново у звањe редовног 
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професора по правилима Универзитета Црне 
Горе и предавао је неколико стручно-
уметничких предмета: Хармонију са хармонском 
анализом, Анализу стилова и Композицију на 
последипломским студијама. 

Две хиљаде и пете године враћа се на Академију 
уметности у Новом Саду и предаје у звању 
редовног професора више дисциплина: 
Хармонију са хармонском анализом, Тонски слог 
са аранжирањем, Електронску музику, Музичку 
технологију, Оркестрацију и Композицију. 

Од 1978. године интензивно учествује у раду 
многих уметничких и стручних удружења у 
Војводини, Србији и Црној Гори (председник 
Савеза музичких педагога Војводине, 
председник Савеза аматера Војводине, 
председник Удружења композитора Војводине, 
члан Управног одбора СОКОЈ-а , члан Савета 
Академије уметности у Новом Саду, шеф Катедре 
за композицију и дириговање Академије 
уметности у Новом Саду, шеф Катедре за 
стручно-теоријске предмете на Музичкој 
академији на Цетињу, продекан Музичке 
академије на Цетињу, шеф Катедре за 
композицију и стручно теоријске предмете 
Академије уметности на Департману за музичку 
уметност). 

Добитник је више награда за уметничку 
делатност струковних и композиторских 
удружења, као и музичких асоцијација, те 
друштвених институција културе, локалних 
заједница и друштвених организација. 

Добитник је Октобарске награде Града Новог 
Сада 1998. године.  

Добитник је награде Удружења универзитетских 
наставника и научника Војводине за животно 
дело 2015. године. 

Додатне квалификације   

Познавање страног језика  Немачки језик 

Брачно стање  ожењен 

Деца  Има сина Далибора 

 


