На основу чл. 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и
62/16-одлука Уставног суда) и члана 78. став 1. тачка 1) Статута, Школски одбор Музичке
школе “Ватрослав Лисински” у проширеном саставу, на седници на одржаној дана
16.06.2017. године, гласовима пет чланова, доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

I

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се рокови за полагање пријемног испита, испитне
комисије, организација и начин полагања испита, бодовање испитних захтева, формирање
ранг листе и правна заштита у поступку спровођења пријемног испита у Музичкој школи
“Ватрослав Лисински” у Београду (у даљем тексту: Школа).

II

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Члан 2.

У први разред основне музичке школе може да се упише дете и ученик основне и
средње школе који положи пријемни испит за утврђивање музичке способности.
У први разред основне музичке школе може да се упише ученик/дете старосних
граница које су прописане одредбама Правилника о наставном плану и програму основног
музичког образовања и васпитања (у даљем тексту: Правилник).
Члан 3.
Кандидат који жели да приступи полагању пријемног испита треба да попуни и
преда пријаву, лично-у секретаријату школе или путем е-меила.
Кандидат полаже пријемни испит у мартовско-априлском року. Уколико Школа не
попуни слободна места по завршетку мартовско-априлског рока, организује се и рок у
јуну месецу.
Члан 4.
На пријемном испиту за утврђивање музичке способности за упис у основну
музичку школу проверава се: слух, осећај за ритам и пулс, музичка меморија и
специфичне моторичке способности потребне за музичко школовање.

Члан 5.
Пријемни испит састоји се из:
1) Слушног теста и
2) Теста репродукције
Сматра се да је на пријемни испит за упис у 1. разред ОМШ изашао само кандидат
који је полагао оба теста. Кандидат који не приступи једном од тестова, из неоправданих
разлога, сматра се да је одустао од полагања пријемног испита.
Право изласка у накнадном року има кандидат који благовремено поднесе молбу и
достави доказ о спречености приступања тесту (једном или оба теста).
Кандидати који уписују искључиво припремни разред наше школе, полажу само тест
репродукције.
Члан 6.
Слушни тест кандидати полажу у групи која броји највише 17 кандидата.
Тест репродукције кандидат полаже појединачно, пред комисијом састављеном од
три члана и испитивачем.
Члан 7.
О регуларности тока слушних тестова и њиховом прегледу према утврђеном
систему бодовања стара се (најмање) трочлана комисија.
Збир бодова са слушног теста и теста репродукције представља коначан број
бодова остварених на пријемном испиту.
Максималан број бодова остварених на пријемном испиту износи 200 бодова (80 са
слушног теста и 120 са теста репродукције).
На тесту репродукције сваки члан комисије самостално вреднује испољене музичке
способности сваког кандидата и исказује их бодовима према утрврђеним критеријумима.
Члан 8.
Након извршеног бодовања кандидата који су приступили полагању пријемног
испита формира се прелиминарна ранг листа, на коју се уноси коначан збир бодова. Рок за
жалбе на ранг листу је три (3) дана од дана њеног објављивања.
Најкасније у року од пет (5) дана од дана истека рока за жалбу, Школа објављује
коначну ранг листу кандидата који су полагали пријемни испит.
После објављивања коначне ранг листе, сваки кандидат пријављује листу жеља.
Листа жеља садржи комбинације изабраног инструмента и локације школовања и
може их бити највише пет (5).
По истеку рока за пријем листа жеља, Школа објављује прелиминарне листе
примљених кандидата по сваком инструменту и локацији. Рок за жалбе на прелиминарне
листе примљених кандидата је два (2) дана. По истеку рока за жалбе Школа објављује
коначне листе примљених кандидата.
Резултати пријемног испита објављују се на огласној табли школе и на сајту школе.

У случају да више кандидата има исти број бодова, првенство на ранг листи за упис
у 1. разред шестогодишње музичке школе има кандидат који ће до 31. августа текуће
године напунити 9 година; за упис у 1. разред четворогодишње музичке школе има
кандидат који ће до 31. августа текуће године напунити 11 година.
Пријемни испит за кандидате који уписују соло певање обавља се у јунском року, у
складу са информацијом која се сваке године објављује на сајту Школе.
III

УПИС
Члан 9.

Уколико кандидат положи пријемни испит, а због ограниченог броја места није у
могућности да упише жељену опцију, исти може да учествује у расподели слободних
места на другим инструментима (и локацијама) уколико Школа у првом року није
попунила своје капацитете.

IV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли

шкоке.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по постуку предвиђеним за
његово доношење.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о полагању
пријемног испита за основну музичку школу, дел.број: 669 од 14.09.2006. године.
Председник
Школског одбора
__________________________________________

Ивана Поповић, проф.

Правилник је објављен на огласној табли школе дана _______ 2017. године.
Правилник је ступио на снагу дана _______ 2017. године.

