
 
 
 
 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 
ОДСЕК  МУЗИЧКЕ ТЕОРИЈЕ 

 
Датум и време полагања пријемног испита: Солфеђо диктат – субота 21.05.2022. године у 10:00 часова 
Датум и време полагања пријемног испита: Тест из теорије музике – субота 21.05.2022. године у 11:00 
часовa 
 
Редни број 
кандидата Шифра кандидата 

       21. маја  
солфеђо диктат  
и тест из теорије 

музике 

место полагања 
 

01 08/2022/23 Учионица 6 / Дечанска 6 
02 15/2022/23 Учионица 6 / Дечанска 6 
03 22/2022/23 Учионица 6 / Дечанска 6 
04 08/2022/23 Учионица 6 / Дечанска 6 
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 
 
 
 



 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗА УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА 

ОДСЕК  МУЗИЧКЕ ТЕОРИЈЕ 
 
Усмени испит из солфеђа, недеља 22.05.2022. од 10:00 часова по следећем распореду: 
 

Редни број 
кандидата Шифра кандидата  време и  место полагања 

 
01 08/2022/23 10:00 часова / Учионица 6, Дечанска  
02 15/2022/23 10:00 часова / Учионица 6, Дечанска  
03 22/2022/23 10:00 часова / Учионица 6, Дечанска  
04 08/2022/23 10:00 часова / Учионица 6, Дечанска  

 

Важно обавештење за ученике који полажу пријемни испит за ОДСЕК МУЗИЧКЕ ТЕОРИЈЕ! 
- испит из диктата и теорије музике је 21. маја 2022. године, а усмени испит из солфеђа је 22. маја 2022. године. 
- дозвољени прибор за ученике: ЗА ДИКТАТ– графитна оловка и гумица, ЗА ТЕОРИЈУ МУЗИКЕ – графитна оловка, гумица и 
плава хемијска оловка; 
- сва три дана када ученик полаже пријемни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и 
уписаним идентификационим бројем ученика; 
- у просторији у којој полаже испит из диктата и теорије музике ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју 
на Јединственом списку ученика; 
-УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА ДОЂУ најмање 15 минута пре почетка дела испита из ДИКТАТА, како би дежурни наставник могао да их прозове, 
идентификује и упути на место полагања. 
- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно 
место током трајања испита. 
- КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ  НА ОБА  ОДСЕКА, ПОЛАЖУ  СОЛФЕЂО СА ТЕОРИЈОМ МУЗИКЕ  НА  ОДСЕКУ 
МУЗИЧКЕ ТЕОРИЈЕ. 
                Председник школске уписне  комисије  

      
                    ________________________ 

                                                                                                                                                                                      Милош Трајковић 


