
ИСПИТИ И СМОТРЕ 
за ученике ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Школска 2020/2021. год.:

За ученике који су уписали I разред ОМШ школске 2010/2011. године до
школске 2018/2019. године

ПРЕДМЕТ ТРАЈАЊЕ
ШКОЛОВАЊА

ИСПИТ СЕ ПОЛАЖЕ НА
КРАЈУ РАЗРЕДА

ГОДИШЊИ
ИСПИТИ

ИНСТРУМЕНТ /
ПЕВАЊЕ

6 година III, IV, V, VI 
4 године II, III и IV
2 године II 

СОЛФЕЂО
6 година III и VI
4 године II и IV
2 године II

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
6 година VI
4 године IV
2 године II

УПОРЕДНИ КЛАВИР 2 године II
 Евиденција о испитима води се у оригиналним записницима који се налазе код секретара школе

(*различити су записници за ОМШ и СМШ)

ПРЕДМЕТ ТРАЈАЊЕ
ШКОЛОВАЊА

СМОТРА СЕ ПОЛАЖЕ У
РАЗРЕДИМА:

СМОТРЕ

ИНСТРУМЕНТ
6 година I и II
4 године I
2 године I

СОЛФЕЂО 2 године I

УПОРЕДНИ КЛАВИР 2 године
I

Смотра за крај I полугодишта

Смотра за крај II полугодишта

II Смотра за крај I полугодишта

 Годишњи испити и смотре се полажу на крају наставног периода текуће школске године (36. и
37. недеље радне недеље), осим прве смотре из упоредног клавира (крај 1. полугодишта за
ученике првог разреда двогодишње ОМШ), према унапред верификованом распореду испита и
смотри;

 Евиденција о смотрама  води се у записницима који се могу преузети код секретара школе.
 Приликом  преузимања  записника  обавезно  обавестити  секретара  школе  о  датуму  испита.

Записнике отварају председници испитних комисија и, одмах по завршеном испиту, комплетно
попуњене  (потписи  свих  чланова  комисије, датум  одржавања испита,  уписане  све  оцене  а
закључна црвеном хемијском оловком...) предају секретару школе;

 За ванредне ученике ОМШ записнике отварају и предају секретару председници комисије за
инструмент. 



За ученике који су уписали основну музичку школу школске 2019/2020.
године и после

ПРЕДМЕТ ТРАЈАЊЕ
ШКОЛОВАЊА

ИСПИТ СЕ ПОЛАЖЕ НА
КРАЈУ РАЗРЕДА

ГОДИШЊИ /
ЗАВРШНИ 
(за завршни 
разред 
ОМШ)
ИСПИТИ

ИНСТРУМЕНТ /
ПЕВАЊЕ

6 година III, IV, V, VI 
4 године II, III и IV

СОЛФЕЂО
6 година III и VI

4 године IV

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
6 година VI
4 године IV

УПОРЕДНИ КЛАВИР 4 године III и IV
 Евиденција о испитима води се у оригиналним записницима који се налазе код секретара школе

(*различити су записници за ОМШ и СМШ)

ПРЕДМЕТ ТРАЈАЊЕ
ШКОЛОВАЊА

СМОТРА СЕ ПОЛАЖЕ У
РАЗРЕДИМА

ОБАВЕЗНЕ 
СМОТРЕ

ИНСТРУМЕНТ/
ПЕВАЊЕ

6 година I и II
4 године I

СОЛФЕЂО
6 године I, II, IV и V

4 године I, II и III

УПОРЕДНИ КЛАВИР 4 године I и II

 Годишњи испити и смотре се полажу на крају наставног периода текуће школске године (36. и
37. недеље радне недеље) према унапред верификованом распореду испита и смотри;

 Евиденција о смотрама  води се у записницима који се могу преузети код секретара школе.
 Приликом  преузимања  записника  обавезно  обавестити  секретара  школе  о  датуму  испита.

Записнике отварају председници испитних комисија и, одмах по завршеном испиту, комплетно
попуњене  (потписи  свих  чланова  комисије,  датум  одржавања испита,  уписане  све  оцене  а
закључна црвеном хемијском оловком...) предају секретару школе;

 За ванредне ученике ОМШ записнике отварају и предају секретару председници комисије за
инструмент. 

Виолета Огњеновић, 
педагог школе


