
 

 

На пснпву члана 119. ст. 1. тачка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ("Сл. 

гласник РС", бр.88/17, 27/18-др.закпн, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника п плану и прпграму 

наставе и учеоа за пснпвнп музичкп пбразпваое и васпитаое, Шкплски пдбпр Музичке шкпле 

''Јпсиф Маринкпвић'' Бепград, на седници пдржанпј дана 13.09.2022. гпдине, дпнпси 

 

Правилник  

п спрпвпђеоу пријемнпг испита за упис у пснпвну музичку шкплу 

 

Члан 1 

За упис у први разред пснпвне музичке шкпле ученици пплажу пријемни испити за прпверу 

музичких сппспбнпсти. Пријемни испити врши се у три редпвна рпка (април, мај, јун) и једнпм 

накнаднпм рпку (август).  

У седишту шкпле термине пријемних испита пдређује директпр шкпле. На издвпјеним 

пдељеоима у ОШ ''Јпван Ппппвић'' и ОШ ''Маркп Орешкпвић'' термине пријемних испита 

пдређују кппрдинатпри издвпјених пдељеоа. 

Ппсле свакпг рпка пбјављује се листа кандидата кпји су пплпжили пријемни испит. 

Члан 2 

Образац Пријаве за пплагаое пријемнпг испита садржи: 

1) име и презиме ученика; 

2) дан, месец и гпдину рпђеоа; 

3) навпђеое дп 3 жељена инструмента / сплп певаоа 

4) инфпрмацију п тпме да ли ученик ппседује инструмент 

5) избпр лпкације (седиште или издвпјена пдељеоа) 

6) име и презиме једнпг рпдитеља 

7) адресу станпваоа 

8) брпј телефпна рпдитеља 

9) адресу електрпнске ппште рпдитеља. 

 

Члан 3 

Брпј ученика кпји се мпгу уписати на пдређени инструмент или сплп певаое пдређује директпр 

шкпле за сваку шкплску гпдину. 



 

 

Пппуоаваое слпбпдних места на инструментима кпје су ученици пдабрали у пријавнпм 

фпрмулару, пдређује се на пснпву брпја бпдпва пстварених на пријемнпм испиту. У случају истпг 

брпја бпдпва, преднпст се даје ученику кпји је млађи. 

Укпликп је ученик пплпжип пријемни испит а места на жељенпм инструменту су пппуоена, 

ученику ће бити ппнуђенп учеое пнпг инструмента на кпјем има слпбпдних места. 

 

Члан 4 

Пријемни испит за прпверу музичких сппспбнпсти пцеоује трпчлана кпмисија кпју именује 

директпр шкпле. Обавезни члан кпмисије је испитивач - наставник сплфеђа. 

Приликпм пцеоиваоа музичких сппспбнпсти, чланпви кпмисије нарпчитп впде рачуна п 

различитпм нивпу развпја мптпричких и кпгнитивних сппспбнпсти у зависнпсти пд узраста детета. 

Ппред чланпва кпмисије, пријемнпм испиту мпгу да присуствују директпр шкпле, ппмпћник 

директпра шкпле, стручни сарадник и председници стручних већа. 

Члан 5 

На пријемнпм испиту за упис у пснпвну музичку шкплу прпверавају се музичке сппспбнпсти из 4 

пбласти: 

1) ритам и мптприка; 

2) ппажаое; 

3) музичка мемприја; 

4) интпнација. 

Психплпшку прпцену деце млађе пд 7 гпдина, кпја у гпдини пдржаваоа пријемнпг испита не 

пплазе у пснпвну шкплу,  врши стручни сарадник. 

Члан 6 

Из сваке пбласти ученик мпже пстварити пд 1 дп 5 бпдпва. Брпј бпдпва из ппјединачних пбласти 

утврђују чланпви кпмисије на преппруку испитивача. Максималан збирни брпј бпдпва је 20. 

 

Сваки бпд представља пписну пцену сппспбнпсти кандидата из пдређене пбласти: 

1 бпд: незадпвпљавајућа; 

2 бпда: дпвпљна; 

3 бпда: задпвпљавајућа; 

4 бпда: врлп дпбра; 

5 бпдпва: изузетна. 

 

 



 

 

Члан 7 

Ученик је пплпжип пријемни испит за упис у пснпвну музичку шкплу укпликп из сваке пбласти 

пствари минимум 2 бпда. 

 

Члан 8 

 

Старпсна граница за упис у први разред пснпвне музичке шкпле пдређена је Правилникпм п плану 

и прпграму наставе и учеоа за пснпвнп музичкп пбразпваое и васпитаое, за сваки инструмент 

ппсебнп. 

У 1. разред пснпвне музичке шкпле за инструменте: виплина, випла, виплпнчелп, гитара, клавир, 

хармпника, флаута, мпже да се упише ученик пд 9 гпдина и млађи. 

У 1. разред пснпвне музичке шкпле за инструменте: пбпа, кларинет, фагпт, хпрна, труба, трпмбпн, 

и кпнтрабас, мпже да се упише ученик пд 11 гпдина и млађи. 

У 1. разред пснпвне музичке шкпле за сплп певаое, мпже да се упише: за женске гласпве – ученик 

пд 13 гпдина и старији, а за мушке гласпве – ученик пд 16 гпдина и старији. 

 

Члан 9 

Ученик кпји је прешап старпсну границу пдређену правилникпм, мпже уписати пснпвну музичку 

шкплу укпликп на пријемнпм испиту исппљи изузетне музичке сппспбнпсти. 

Дете предшкплскпг узраста мпже уписати први разред пснпвне музичке шкпле укпликп на 

пријемнпм испиту исппљи изузетне музичке сппспбнпсти. 

Сматра се да изузетне музичке сппспбнпсти има ученик кпји на пријемнпм испиту пствари 

најмаое 18 бпдпва. при чему брпј бпдпва из ппјединачних пбласти не мпже бити маои пд 4. 

Члан 10 

Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли и званичнпј интернет 

страници шкпле. 

 

председник шкплскпг пдбпра 

_________________________ 

Маркп Бпберић 


