
ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА 

који полажу пријемни испит за упис у средњу музичку школу  

( за школску 2020/21 )

Назив школе: МШ „Живорад Грбић”

Место: Ваљево 

Редни
број

ученика

Име и презиме
ученика

Одсек
Просторија у којој ученик полаже испит

Солфеђо
12.06.2020. у 8 h

Главни предмет
13.06.2020.  

1. Ленка Вуковић ВИ учионица 18 мала сала          11h

2. Софија Јаневска ВИ учионица 18 мала сала          10 30h

3. Ђорђе Крунић ВИ учионица 18 концертна сала10 h

4. Николина Маџаревић ВИ учионица 18 мала сала           11 h 

5. Дејан Милинковић ВИ учионица 18 мала сала           11 h 

6. Димитрије Михаиловић ВИ учионица 18 концертна сала 10 h

7. Марија Обрадовић ВИ учионица 18 мала сала           10 h

8. Анастасија Радовановић ВИ учионица 18 мала сала           11 h

9. Андрија Танасковић ВИ учионица 18 концертна сала 11 h

10. Андреј Тодоровић ВИ учионица 18 концертна сала 10 h

Важно обавештење за ученике који полажу пријемни испит за Вокално – инструментални

одсек : 

- испит из солфеђа - петак,  12.06.2020. у 8 часова    

- испит  из  главног  предмета   -  субота,   13.06.2020.  и  реализоваће  се  по  следећем

распореду: 

10 часова, мала сала – флаута

10 часова, концертна сала – кларинет, саксофон

10.30 часова , мала сала – соло певање

11 часова, мала сала – виола, виолина

11 часова, концертна сала - клавир

- Ученик  је  обавезан  да  на  пријемни  испит понесе  оверену  ђачку  књижицу  са

залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика,
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- ученик полаже испит из солфеђа и главног предмета у просторији унапред одређеној и

видно обележеној, 

- оба дана ученици треба да дођу у школу  најраније 45 минута пре почетка испита,  на

кратак састанак са дежурним наставником ( Оливера Меанџија и Павле Чанић )  пре него

што буду распоређени у просторије где ће полагати пријемни испит и  припремити се за

исти  (усвирати се),

- 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.
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ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА 

који полажу пријемни испит за упис у средњу музичку школу  

( за школску 2020/21 )

Назив школе: МШ „Живорад Грбић”

Место: Ваљево 

Редни
број

ученика

Име и презиме
ученика

Одсек Просторија у којој ученик полаже испит

1.
Милица 
Јоксимовић 

ТО
12.06.2020. у 8h – солфеђо диктат
12.06.2020. у 9 h - теорија музике

Учионица 19
Учионица 192. Ђорђе Крунић ТО 

3. Дејан Милинковић ТО

4. 
Душан 
Милосављевић 

ТО
14.06.2020. у 8 h – солфеђо усмени Учионица 18

5. Ђурђа Пејдић ТО 

Важно обавештење за ученике који полажу пријемни испит за теоретски одсек:

- писмени испит из солфеђа - диктат  - петак,  12.06.2020.у 8 часова,

-  теорија музике – петак,  12.06.  2020. у  9 часова    

- усмени испит из солфеђа – недеља,  14.06.2020. у 8 часова,

- У току пријемног испита, ученици користе следећи прибор: 

        ДИКТАТ- графитна оловка и гумица,

 ТЕОРИЈА МУЗИКЕ- графитна оловка, гумица и плава хемијска оловка,

- Ученик  је  обавезан  да  на  пријемни  испит понесе  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,

- сва три дана ученици треба да дођу у школу  најкасније 45 минута пре почетка испита

на кратак састанак са дежурним наставником ( Оливера Меанџија и Павле Чанић)  пре

него што буду распоређени у просторије где ће полагати пријемни испит,

- 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. 
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