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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД 
Број: 02- 489/1 
Датум: 03.04.2019. 
 
 На основу члана 57. Статута Академије уметности Нови Сад (број: 02-1315/1 од 

26.10.2018. године), а у складу са Правилником о мерама за повећање видљивости и 

присутности Универзитета у Новом Саду и његових чланица на Интернету (број: 01-
169/6 од 19.04.2013. године)  Наставно уметничко научно веће Академије уметности 

Нови Сад је на својој седници одржаној дана 28.03.2019. године донело следећи 
 

ПРАВИЛНИК О ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ 
АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ 

 
 
Опште одредбе 
 

Члан 1. 
Овим Правилником дефинише се структура, начин уређивања садржаја и одржавањe 
званичне интернет презентације Академије уметности, могућност и услови за 

регистровање додатних интернет презентација и њихова међусобна повезаност. 
 
 
Званична интернет презентација 
 

Члан 2. 
Званична интернет презентација Академије уметности Универзитета у Новом 

Саду налази се на адреси www.akademija.uns.ac.rs и регистрована је у складу са 

Правилником о регистрацији домена унутар ac.rs домена. 
 Званична интернет презентација Академије уметности испуњава све услове 

дефинисане Правилником о мерама за повећање видљивости и присутности 

Универзитета у Новом Саду и његових чланица на Интернету и приказује садржаје 

предвиђене Законом о високом образовању, као и другим обавезујућим прописима: 
- основне податке о Академији уметности Нови Сад; 
- организациону структуру; 
- податке о акредитацији установе и студијских програма; 
- опште акте, Информатор о раду, јавне набавке; 
- податке о департманима и студијским програмима; 
- податке о наставницима; 
- информације за студенте � по нивоима студија и по департманима; 
- информације за будуће студенте � информатори и конкурси за упис; 
- информације о међународној сарадњи; о издавачкој делатности; о библиотеци; о 

докторатима; 
- вести. 

http://www.akademija.uns.ac.rs/
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Садржаји из става 2. приказују се само у оквиру званичне интернет презентације 

Академије уметности. 
 
 
Уредништво 
 

Члан 3. 
 Уредништво интернет презентације Академије уметности има седам чланова, 
које чине: продекан за уметнички рад и међународну сарадњу, по један представник са 

сваког департмана којег предложи шеф департмана, web developer, дизајнер визуелних 
комуникација и администратор. 
 Одлуку о именовању Уредништва интернет презентације Академије уметности 

доноси Наставно уметничко научно веће Академије уметности. Радом Уредништва 

руководи уредник интернет презентације кога, на предлог Уредништва, именује декан. 
 Мандат чланова Уредништва је три године. 
 Уредништво може по потреби ангажовати друге сараднике за реализацију 
конкретног пројектног задатка везаног за интернет презентацију. 
 

 
Члан 4. 

 Задатак Уредништва интернет презентације Академије уметности је 

организовање, уређивање и стално унапређивање интернет презентације, а посебно 

кроз: 
1. дефинисање техничких стандарда садржаја који се приказују на интернет 

презентацији Академије уметности; 
2. дефинисање врсте и квалитета садржаја који се приказују на интернет 

презентацији Академије уметности; 
3. дефинисање структуре интернет презентације, њеног визуелног идентитета 

(који треба да инкорпорира стандарде из Књиге графичких стандарда Академије 

уметности), форми прилога и њихово усклађивање са потребама јавног 

презентовања. 
 

Члан 5. 
 Уредништво интернет презентације прописује јединствене форме � обрасце за 
објављивање на интернет презентацији Академије уметности, као што су форме за 

актуелну вест, распоред предавања, распоред испита, распоред консултација за будуће 

студенте, курсеве у организацији Академије уметности и остале активости Академије. 
 

Уредништво ће по потреби прописати и друге јединствене форме за 

објављивање садржаја на интернет презентацији Академије уметности. 
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Додатне интернет презентације 
 

Члан 6. 
За потребе садржаја који не припадају некој од категорија набројаних у члану 2. 

ст. 2. овог Правилника, а представљају сегмент у оквиру рада и активности Академије 

уметности који својим обимом не могу да се уклопе у званичну интернет презентацију 

Академије, могу се регистровати додатне интернет презентације.  
Додатне интернет презентације могу бити регистроване на неодређено или на 

одређено време, у складу са захтевима пројеката или других активности због којих су 

основане. 
Уредништво званичне интернет презентације Академије уметности прописује 

захтеве и стандарде које додатне интернет презентације морају да испуне како би биле 

део мреже интернет презентација Академије уметности (елементе визуелног 

идентитета, линк према званичној интернет презентацији итд.). 
 
 

Члан 7. 
 У групу додатних интернет презентација спадају презентације националних и 

међународних пројеката и презентације студентских активности. 
У додатној интернет презентацији мора бити јасно наведено да се ради о 

пројекту или студентској активности Академије уметности. 
 

Члан 8. 
 Регистровање додатне интернет презентације која би била укључена у мрежу 

интернет презентација Академије уметности покреће се подношењем образложеног 

захтева за отварање домена или странице на друштвеним мрежама Уредништву. 
 Одлуку о одобравању регистровања додатних интернет презентација доноси 

декан Академије уметности на предлог Уредништва. 
 
 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 9. 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 

презентацији Академије уметности. 
 

 
 

        Председник 
    Наставно уметничког научног већа 

      
             Проф. Синиша Бокан  
                     
 
 


