
 
Деловодни број 205 
Датум 24.02.2023. 
 

 
На основу члана 119. став 1. тачка 1), а у вези са чл. 99. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20, 129/21 – даље: Закон), и члана 101. став 1. тачка 1) Статута МШ „Ватрослав 
Лисински“ дел. број 530 од 10.05.2022. године, Школски одбор Музичке школе 
„Ватрослав Лисински“, на седници  одржаној дана 24.02.2023. године,  донео  је 
 
 
 

 

П Р А В И Л Н И К  
О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА  

ЗА УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ   
 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником, према одредбама Правилника о плану и програму наставе 

и учења за основно музичко образовање и васпитање („Службени гласник РС“ бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 129/21), утврђују се услови и рокови за полагање 
пријемног испита, организација и начин полагања испита, испитне комисије, бодовање 
испитних захтева, формирање ранг листе и услови уписа, 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 кандидат који положи 

пријемни испит за утврђивање музичких способности, према следећим старосним 
границама: 

• за инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, харфа (педална и 
непедална), клавир, хармоника, флаута - од 9 година и млађи; 

• за инструменте: обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон, удараљке и 
контрабас - од 11 година и млађи; 

• за  соло певање: за женске гласове – од 13 година и старије, а за мушке гласове 
– од 16 година и старији. 



У први разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него 
што је прописано у овом члану, уколико на пријемном испиту испољи изузетне 
музичке способности. 

 
 

Члан 3. 
Пријемни испит се организује у јунском и, по потреби, у августовском року, у 

термину који за сваку школску годину и за сваки уписни рок утврђује Школа. Пријемни 
испит организује се у матичној згради Школе и издвојеним одељењима. Кандидати 
полажу пријемни испит у издвојеном одељењу у коме желе да похађају наставу. 
Обавештење о одржавању пријемног испита и пријављивање кандидата за полагање 
пријемног испита обавља се електронски, преко званичне интернет презентације 
Школе. 
           Обавештење о одржавању пријемног испита садржи:  

• начин и рок за пријаву; 

• време и место одржавања испита; 

• услове које ученик мора да испуњава да би приступио испиту;  

• локације и инструменте на које ученици могу конкурисати са бројем слободних 
места за сваки инструмент и локацију; 

• време објављивања резултата и време за подношење и решавање жалби; 
 

Члан 4. 
 Пријемни испит за утврђивање музичких способности за упис у основну музичку 

школу обухвата проверу одређених компоненти музикалности. 
У складу са тиме, комисија процењује следеће: 
1. слух – певање једне од понуђених дечјих песмица – аудио снимци песмица 
који су објављени на сајту школе или друге дечје песме; 
2. хармонски слух - репродуковање певањем једног од тонова одсвираног 
акорда; 
3. музичка меморија - понављање певањем тонова и краћих мелодијских 
мотива које наставник свира на клавиру; 
4. пулсација – тапшање у ритму композиције коју наставник изводи на 
инструменту; 
5. ритам – понављање задатих ритмичких модела уз тапшање и говор; 

 
 

III КОМИСИЈА 
 

Члан 5. 
Пријемни испит кандидат полаже пред стручном комисијом састављеном од 

три члана и испитивачем. 
Чланове комисије у складу са законом одређује директор Школе. 
Пријемном испиту, осим чланова комисије, може да присуствује директор 

школе или наставник/стручни сарадник кога он овласти. 
 

Члан 6. 
 О регуларности пријемног испита стара се комисија.  
 



На пријемном испиту сви чланови комисије вреднују испољене музичке 
способности сваког кандидата и исказују их бодовима. 

Сваки члан комисије може доделити кандидату максимално 100 бодова.  
Укупан број бодова на пријемном испиту је аритметичка средина броја бодова 

које су кандидату доделили чланови комисије. 
Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 70 бодова. 

             
Члан 7. 

 Након извршеног бодовања кандидата који су приступили полагању пријемног 
испита, формирају се појединачне ранг листе за свако одељење. 

Уколико је пријемни испит положио већи број кандидата од броја предвиђеног 
за упис на одређени инструмент и/или локацију, предност при упису остварује 
кандидат који је остварио већи број бодова. 

Уколико два или више кандидата остваре исти број бодова на пријемном 
испиту, право на упис има кандидат чији је датум рођења ближи старосној граници из 
члана 2 овог Правилника. 

Ранг листе кандидата који су положили пријемни испит објављују се на огласној 
табли одељења у коме је кандидат полагао пријемни испит и на сајту школе, 
најкасније седам дана од датума последњег термина у испитном року. 

Рок за жалбу је један дан од дана објављивања ранг листа.  
Рок за одговор на жалбу је три дана након истека рока за жалбу. 
 
 

IV  УПИС 
  

Члан 8. 
             Обавештење о термину уписа ученика објављује се на сајту школе и на огласној 
табли одељења у коме је кандидат полагао пријемни испит. 
              Уколико кандидат положи пријемни испит, а због ограниченог броја места не 
може да упише жељени инструмент, може да учествује у расподели слободних места 
на другим инструментима, уколико Школа није попунила своје капацитете.  
 Уколико кандидат који је стекао услов за упис у први разред не обави упис у за 
то предвиђеном року, губи право на упис. 
 Накнадни упис може да одобри директор школе, на основу писменог и 
образложеног захтева родитеља. Одобрење за накнадни упис ученика директор даје у 
писаном облику.  

 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 9. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли школе. 
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по постуку предвиђеним 

за његово доношење.  
 
 
 



Члан 10. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о полагању 

пријемног испита за основну музичку школу,  дел. број 153 од 23. 02. 2021. године. 
 
 

Председник Школског одбора 
     

                                     
_____________________________                               

                                                                      Жељко Шишић, наставник  
 
 

Секретар школе 
 

___________________________ 
Биљана Столић 


