
УПИС У СРЕДЊЕ

МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ

2022/2023.
за ученике завршних разреда основног музичког образовања

МШ ,,Станислав Бинички’’  

Београд



ИЗ КАЛЕНДАРА УПИСА …

07.04.2022. 

четвртак  од 9.00 до 16.00 часова 

08.04.2022. 

петак од 9.00 до 16.00 часова 

ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМНИ У 

СРЕДЊИМ МУЗИЧКИМ

ШКОЛАМА –погледати сајтове 

средњих музичких школа везано за 

начин пријављивања као и о потребној 

документацију коју треба  доставити у 

данима пријаве у средњој музичкој 

школи…

20.05.2022. од 10.00 часова

21.05.2022. од 10.00 часова

22.05.2022. од 10.00 часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ У 

СРЕДЊИМ МУЗИЧКИМ 

ШКОЛАМА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ И 

ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

ГОДИНУ… можете погледати на 

http://media1.osstarigrad.edu.rs/2022/03/Kalendar_aktivnosti_2021_2022.pdf

http://media1.osstarigrad.edu.rs/2022/03/Kalendar_aktivnosti_2021_2022.pdf


Драги ученици завршних разреда,

Приближававају се пријемни испити за упис  

у средње музичке школе, музичке школе за  

таленте, али и друге средње школе. У  

мноштву образовних профила који вам се  

нуде, важно је упознати се са што више  

занимања како би донели једну од  

најважнијих одлука у животу – МОЈА  

БУДУЋА ПРОФЕСИЈА.

У овом тренутку важно је упознати се и са  

могућностима даљег школовања, које су  

везане за свет музике, имајући у виду за  

завршавате основну музичку школу, а многи  

од вас су размишљали или би желели  

уписати неки од образовних профила који се  

нуде у средњим музичким школама.

МШ ,,Станислав Бинички’’ Београд



Како би лакше донели одлуку  

размисли о следећим темама?
Самоспознаја је сусрет младе особе са сопственим „ја“ (предности, недостаци, интересовања,  

склоности) и представља полазну основу за процес одлучивања. Ако је млада особа свесна својих  

личних капацитета (способности, вештина, предности, талената), онда је информисање о  

могућностима у будућој струци, али и могућностима школовања много лакша.

Информације о занимањима где истраживање и коришћење информација о могућностима  

школовања и различитим каријерама омогућава младима да стекну нове увиде о односу личних  

компетенција и захтева школа и занимања. Зато је неопходно да се детаљно информишеш о  

могућностима. Користите поуздане сајтове школа, описе занимања, утврдите какве су могућности  

за даље школовање, ослоните се на дигиталну технологују и издвојте најпоузданије информације о  

занимањима, трендовима, образовним профилима...
Информације о школама Детаљно се информиши о средњим музичким школама, музичким

школама за таленте. Посети њихове сајтове. Информиши се и о могућностима даљег школовања,  

јер те и на крају средње школе чека још једна велика одлука ИЗБОР ФАКУЛТЕТА!

Реални сусрети са светом занимања Ако постоји могућност покушај директно да се сусретнеш са  

светом занимања. Посети школе или детаљно погледај њихове сајтове. Користи ресурсе из свог  

окружења, информиши се код својих наставника (Који су факлултет завршили? Колико дуго траје  

студирање? Шта све могу да раде по завршеном факултету? Какве су могућности за даље  

школовање? Поред овога на интернету можеш пронаћи низ интервјуа професионалаца који  

детаљније објашњавају свој позив.

Одлука о избору занимања Када је особа спознала своје способности, вештине, предности,  

таленте, информисала се о занимањима и школама, али и разменила информације са  

професионалцима одлука о избору будућег занимања је знатно олакшана.



ПРИЈЕМНИ

ИСПИТИ ЗА УПИС У  
СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ  

ШКОЛЕ

МШ ,,Станислав Бинички’’  

Београд



МШ ,,Станислав Бинички’ Београд

УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

за ученике завршних разреда  

основног музичког образовања

УПИС КАНДИДАТА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит за проверу посебних способности полажу кандидати који се уписују и

у:

– уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа  

ликовне области), односно за образовни профил у области уметности,

– школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји).

Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи, односно другој

установи коју одреди Министарство. Детаљније информације у вези са

полагањем пријемног испита кандидати ће моћи да добију у одговарајућој

средњој школи и на интернет страници Министарства.

На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном

образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу,

односно образовни профил.

Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова

које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу,

односно образовни профил.



МШ ,,Станислав Бинички’ Београд

УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

за ученике завршних разреда  

основног музичког образовања

УПИС КАНДИДАТА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који су положили одговарајући пријемни испит могу да конкуришу у свим

школама у Републици Србији у којима је Конкурсом одређен упис у школе и одељења

за које је услов положен одговарајући пријемни испит.

Распоређивање и упис кандидата за музичке и балетске школе дефинисано је

Календаром активности.

УПИС У МУЗИЧКУ ШКОЛУ И ШКОЛУ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

Кандидати се уписују у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу

успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: општег

успеха у основној музичкој школи и општег успеха из последња три завршена

разреда основне школе.



МШ ,,Станислав Бинички’ Београд

УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

БОДОВАЊЕ

Општи успех у основној музичкој школи у трајању од шест година исказује се

бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају четвртог, петог и шестог

разреда и помноже се бројем 2.

Општи успех у основној музичкој школи у трајању од четири године исказује се

бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају другог, трећег и четвртог

разреда и помноже са бројем 2.

На основу општег успеха у музичкој школи кандидат може да оствари највише 30

бодова.

Општи успех у последња три разреда основне школе које је кандидат завршио исказује

се бројем бодова, тако што се саберу средње оцене на крају шестог, седмог и осмог

разреда основне школе, односно из последња три разреда основне школе које је

кандидат завршио и помноже се бројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две

децимале.

На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може

да оствари највише 30 бодова.

Кандидати који се упоредо школују у другој средњој школи као редовни ученици или студирају остварују 30

бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.



МШ ,,Станислав Бинички’ Београд

УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

БОДОВАЊЕ

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек, џез одсек,

одсек традиционалне музике и одсек за рану музику, кандидат полаже пријемни испит из  

два дела:

1) инструмента, односно певања, 2) солфеђа с теоријом музике.  

Кандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту:

1) 200 бодова из инструмента, односно певања, 2) 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из инструмента, односно соло певања

и 60 бодова из солфеђа с теоријом музике.

За упис у музичку школу на одсек теорије музике, одсек за црквену музику и одсек за  

музичку продукцију и снимање звука, кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

1) писмени испит из солфеђа, 2) усмени испит из солфеђа, 3) тест из теорије музике.

Кандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 100 бодова из писменог испита из солфеђа,

2) 100 бодова из усменог испита из солфеђа,

3) 100 бодова из теста из теорије музике.

Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из  

солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у музичку школу оствари исти број бодова, предност у  

рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају кандидати који имају већи број бодова из главног предмета.



МШ ,,Станислав Бинички’ Београд

УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит утврђује се на  

основу:

1) успеха на завршном испиту;

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;

3) успеха на пријемном испиту;

4) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.

ВАЖНО ЈЕ САЧЕКАТИ ДА МИНИСТАРСТВО ОБЈАВИ НАЈНОВИЈИ

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2021/2021. КАКО БИ СЕ  

ДЕТАЉНИЈЕ УПОЗНАЛИ СА КАЛЕНДАРОМ УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.

ДО ТАДА МОЖЕТЕ СЕ ДЕТАЉНО УПОЗНАТИ СА ОБРАЗОВНИМ

ПРОФИЛИМА У СРЕДЊИМ МУЗИЧКИМ ШКОЛАМА, АЛИ И КВОТАМА  

УПИСА ЗА ПРОШЛУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ, КАКО БИ ЛАКШЕ ДОНЕЛИ  

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ШКОЛЕ И ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА:

1. МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ-КЛАСИЧНА МУЗИКА

2. МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ-ЏЕЗ МУЗИКА

3. МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ-РАНА МУЗИКА

4. МУЗИЧКИ САРАДНИК-ТЕОРЕТИЧАР

5. ДИЗАЈНЕР ЗВУКА

6. МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ-ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА



МШ ,,Станислав Бинички’ Београд

УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

за ученике завршних разреда  

основног музичког образовања

Б Е О Г Р А Д

УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Број ученика по образовним профилима је од ранијих 

школских година, а тачни подаци о броју ученика за  

наредну школску годину биће објављени са Конкурсом за  

упис у средње школе 2022/2023.

Подаци који следе су само оријентација ученицима како

би лакше изабрали жељени профил и средњу школу, али и 

имали податке о средњим музичким школама на територији 

Београда.



МШ ,,Станислав Бинички’ Београд

УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

за ученике завршних разреда основног музичког  

образовања

БЕОГРАД-ВРАЧАР



МШ ,,Станислав Бинички’ Београд

УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

за ученике завршних разреда основног музичког  

образовања

БЕОГРАД-ЗЕМУН

БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ

БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА



МШ ,,Станислав Бинички’ Београд

УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

за ученике завршних разреда основног музичког  

образовања

БЕОГРАД-РАКОВИЦА

БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД



МШ ,,Станислав Бинички’ Београд

УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

за ученике завршних разреда  

основног музичког образовања

На овим сајтовима можеш пронаћи додатне информације

везане за избор будуће професије:

Како одабрати занимање? http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-

posao/saveti/profesionalna_orijentacija kako_odabrati_zanimanjez.cid272

Водич за избор занимања http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

Упитник-професионална оријентација http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/upitnik_po.php

У националној служби за запошљавање твоји  

родитељи/старатељи могу заказати тестирање  

и саветовање, где ће те професионалци  

упутити у могуће путеве твоје будуће каријере
http://www.nsz.gov.rs/live/info/testiranje_za_profesionalnu_orijentaciju_.cid55388?page=0

Срећно!

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/saveti/profesionalna_orijentacija__kako_odabrati_zanimanjez.cid272
http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/
http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/upitnik_po.php
http://www.nsz.gov.rs/live/info/testiranje_za_profesionalnu_orijentaciju_.cid55388?page=0

