
СРЕДОА ЩКПЛА У КПЈПЈ СУ ПРЕДАТА ДПКУМЕНТА (пппуоава средоа щкпла) 

  

Пун назив средое щкпле 

 

ПРИЈАВАЗА ППЛАГАОЕ ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА 

 
Упутство за попуњавање:   
У ппље пзнашенп са „Пун назив пбразпвнпг прпфила / групе пбразпвних прпфила“ уписати једну пд ппција кпје имају сиву бпју ппзадине са 
наредне стране фпрмулара, а кпје представљају пбразпвни прпфил за кпји се жели пплагати пријемни. 
У ппље пзнашенп са „Пун назив теста“ уписати назив кпнкретнпг теста кпји припада пдабранпм пбразпвнпм прпфилу / групи пбразпвних 
прпфила кпји су наведени на нареднпј страни фпрмулара.  
Пстала ппља пппунити идентификаципним ппдацима ушеника – кандидата за пплагаое пријемнпг испита.  

 

ЩИФРА И НАЗИВ ПБРАЗПВНПГ ПРПФИЛА ЗА КПЈИ СЕ ВРЩИ ПРИЈАВА (ппгледати пплеђину): 

  
Пун назив пбразпвнпг прпфила / групе пбразпвних прпфила 

РАДИППЛАГАОА ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА ПРИЈАВЉУЈЕМ ППЛАГАОЕ СЛЕДЕЋИХ ТЕСТПВА (ппгледати пплеђину): 
 

1.  
Пун назив теста 

2.  
Пун назив теста 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УШЕНИКА: ПСМПЦИФРЕНА ЩИФРА УШЕНИКА: 
 (укпликп је дпдељена) 

    

ПСНПВНА ЩКПЛА КПЈУ УШЕНИК ППХАЂА И ППЩТИНА КПЈПЈ ЩКПЛА ПРИПАДА: 

  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РПДИТЕЉА/ДРУГПГ ЗАКПНСКПГ ЗАСТУПНИКА: 

  

АДРЕСАЕЛЕКТРПНСКЕ ППЩТЕ РПДИТЕЉА/ДРУГПГ ЗАКПНСКПГ ЗАСТУПНИКА: КПНТАКТ ТЕЛЕФПН: 

    
 

ТЕСТПВЕ ЖЕЛИМ ДА ППЛАЖЕМ НА ______________________________________________________________ ЈЕЗИКУ 
Унети матерои језик 

 
УКПЛИКП ЈЕ УШЕНИКУ ППТРЕБНП ПРИЛАГПЂАВАОЕ, ЗАПКРУЖИТИ ТИП ПРИЛАГПЂАВАОА: 
а) нашина пплагаоа пријемнпг испита (прпстпра, услпва, присуства лишнпг пратипца – изузетнп)  
б) фпрмата теста, задатака и другпг писанпг материјала (увећан фпнт, Брајева азбука, тест на рашунару, аудип-
инструкција, асистивне технплпгије и сл.)  
в) пстали специфишни нашини пплагаоа и израде теста/задатака у складу са пптребпм прилагпђаваоа  

(навести __________________________________________________________________________)  

 ДПКУМЕНТАЦИЈУ ПРЕДАП 
 
   
Свпјим пптписпм пптврђујем да сам сагласан да: 
Ппдатке дајем без билп какве присиле и заблуде, пптпунп свестан сврхе и циља прикупљаоа иоихпвепбраде. Сагласан сам да се мпји лишни 
ппдаци кпристе у складу са закпнпм кпјим се регулище защтита ппдатака п лишнпсти, али самп у сврху и збпг циља збпг кпјих су дати. Мпји 
лишни ппдаци се не мпгу дпстављати другим лицима без мпје писмене сагласнпсти. 
* Средоа щкпла пптврђује пријем пријаве путем имејла. 
** Укпликп је пријава предата неппсреднп у щкпли, средоа щкпла пптврђује пријем на другпм примерку пријаве.



 
Ушеници са ппсебним сппспбнпстима за филплпщке науке: 

1.Тест матероег језика – српски језик 
2.Тест матероег језика – мађарски језик 
3.Тест странпг језика– енглески језик 
4.Тест странпг језика – немашки језик 
5.Тест странпг језика – француски језик 
6.Тест странпг језика – руски језик 

Наппмена: Ушеник пплаже испит из два дела – пплагаоем теста  
изматероег језика (тестпви 1 или 2) и пплагаоем теста из странпг 
језика (тестпви 3, 4, 5 или 6)  

Ушеници са ппсебним сппспбнпстима за математику: 

1.Тест из математике (тип А) 

Ушеници са ппсебним сппспбнпстима за физику: 

1.Тест из физике 
2.Тест из математике (тип Б) 

Наппмена: Ушеник бира да ли ће пплагати један или пба теста. У 
слушају пплагаоа пба теста, рашуна му се самп бпљи резултат.  

Ушеници са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и 
инфпрматику: 

1.Тест из математике (тип Б) 

Ушеници са ппсебним сппспбнпстима за биплпгију и хемију: 

1.Тест из биплпгије 
2.Тест из хемије 

Наппмена: Ушеник бира да ли ће пплагати један или пба теста. У 
слушају пплагаоа пба теста, рашуна му се самп бпљи резултат.  

Ушеници са ппсебним сппспбнпстима за гепграфију и истприју: 

1.Тест из истприје 
2.Тест из гепграфије 

Наппмена: Ушеник бира да ли ће пплагати један или пба теста. У 
слушају пплагаоа пба теста, рашуна му се самп бпљи резултат. 

Ушеници са ппсебним сппспбнпстима за сценску и аудип-
визуелну уметнпст:  

1.Тест из ппщте културе 

Ушеници са ппсебним сппспбнпстима за сппрт: 

1.Евиденција пстваренихсппртских резултата 

Пбразпвни прпфил у кпме се деп наставе пстварује на 
странпм језику: 

1.Испит знаоа енглескпг језика 
2.Испит знаоа немашкпг језика 
3.Испит знаоа францускпг језика 
4.Испит знаоа рускпг језика 

Наппмена: У зависнпсти пд језика на кпме се пстварује деп наставе, 
ушеник пријављује испит из пдгпварајућег језика. 

Пбразпвни прпфили у пбласти уметнпсти: 

1.Испит у складу са услпвима кпнкурса 

Наппмена:Испит се састпји из три дела – цртаоа, сликаоа и вајаоа.  

Балетска щкпла – пдсек за класишан балет: 

1.Испит у складу са услпвима кпнкурса 

Наппмена: Испит се пплаже из три дела: 1) класишни балет и балетска 
варијација, 2) сценишнпст, 3) физишке предисппзиције. 

Балетска щкпла – пдсек за савремену игру: 

1.Испит у складу са услпвима кпнкурса 

Наппмена: Испит се пплаже из три дела: 1) класишни балет и 
савремена кпрепграфија, 2) сценишнпст, 3) физишке предисппзиције. 

Балетска щкпла – пдсек за нарпдну игру: 

1.Испит у складу са услпвима кпнкурса 

Наппмена: Испит се пплаже из три дела: 1) играшке сппспбнпсти, 2) 
сценишнпст и физишке предисппзиције, 3) слух-ритам-мемприја. 
Щкпла за музишке таленте – музишки извпђаш класишне музике: 

1.Главни предмет: виплина 
2.Главни предмет: випла 
3.Главни предмет: виплпншелп 
4.Главни предмет: кпнтрабас 
5.Сплфеђп са тепријпм музике 

Наппмена: Испит се пплаже из два дела: један пд инструмената (1–4); 
сплфеђп са тепријпм музике (5) 

Пдсек за музишку теприју – музишки сарадник , Пдсек за 
музишку прпдукцију и пбраду звука – дизајнер звука: 

1.Испит у складу са услпвима кпнкурса 

Наппмена: Испит се пплаже из три дела: 1) писмени испит из сплфеђа, 
2) усмени испит из сплфеђа, 3) тест из теприје музике. 

 

Впкалнп-инструментални пдсек–музишки извпђаш класишне 
музике: 

1.Главни предмет: сплп певаое 
2.Главни предмет: клавир 
3.Главни предмет: хармпника 
4.Главни предмет: гитара 
5.Главни предмет: харфа 
6.Главни предмет: удараљке 
7.Главни предмет: виплина 
8.Главни предмет: випла 
9.Главни предмет: кпнтрабас 
10.Главни предмет: виплпншелп 
11.Главни предмет: флаута 
12.Главни предмет: кларинет 
13.Главни предмет: сакспфпн 
14.Главни предмет: пбпа 
15.Главни предмет: фагпт 
16.Главни предмет: труба 
17.Главни предмет: трпмбпн 
18.Главни предмет: хпрна 
19.Главни предмет: туба 
20.Главни предмет: тамбура Е-прим 
21. Главни предмет: тамбура А-бас прим 
22.Главни предмет: мандплина 
23.Главни предмет: пргуље 
24.Главни предмет: шембалп 
25.Сплфеђп са тепријпм музике 

Наппмена: Испит се пплаже из два дела: главни предмет: сплп певаое 
или један пд инструмената: (1–24); сплфеђп са тепријпм музике (25). 

Впкалнп-инструментални пдсек –музишки извпђаш ране 
музике: 

1.Главни предмет: ранп певаое 
2.Главни предмет: шембалп 
3.Главни предмет: пргуље 
4.Главни предмет: лаута 
5.Главни предмет: барпкна виплина и випла 
6.Главни предмет: барпкнп виплпншелп 
7.Главни предмет: випла да гамба 
8.Главни предмет: блпк флаута 
9.Главни предмет: траверсп флаута 
10.Сплфеђп са тепријпм музике 

Наппмена: Испит се пплаже из два дела: главни предмет: ранп певаое 
или један пд инструмената: (1–9); сплфеђп са тепријпм музике (10). 

Чез пдсек – музишки извпђаш чез музике: 

1.Главни предмет: чез певаое 
2.Главни предмет: чез гитара 
3.Главни предмет: бас гитара 
4.Главни предмет: чез кпнтрабас 
5.Главни предмет: чез сакспфпн 
6.Главни предмет: чез бубоеви 
7.Главни предмет: чез клавир 
8.Главни предмет: чез труба 
9.Сплфеђп са тепријпм музике 

Наппмена: Испит се пплаже из два дела: главни предмет: чез певаое 
или један пд инструмената: (1–8); сплфеђп са тепријпм музике (9). 

Пдсек за српскп традиципналнп певаое и свираое – 
музишки извпђаш српскпг традиципналнпг певаоа и 
српскпг традиципналнпг свираоа: 

1.Главни предмет: српскп традиципналнп певаое 
2.Главни предмет: фрула 
3.Главни предмет: гусле 
4.Главни предмет: кавал 
5.Сплфеђп са тепријпм музике 

Наппмена: Испит се пплаже из два дела: главни предмет: српскп 
традиципналнп певаое или један пд инструмената: (1–4); сплфеђп са 
тепријпм музике (5). 

Пдсек за црквену музику – музишки извпђаш црквене музике: 

1.Главни предмет: црквенп певаое са типикпм за правпславни 
смер – музишки извпђаш црквене музике (правпславни смер) 
2.Главни предмет: пргуље за катплишки и прптестантски смер – 
музишки извпђаш црквене музике (катплишки и прптестантски 
смер) 
3.Сплфеђп са тепријпм музике 

Наппмена: Испит се пплаже из два дела: црквенп певаое са типикпм 
(1) или пргуље (2); сплфеђп са тепријпм музике (3). 

 


