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NATJEČAJ 
za upis kandidata u prvi pripremni razred srednje glazbene škole  

i prvi razred srednje glazbene škole 
za školsku godinu 2016./2017.  

 
 
 
U prvi pripremni razred i u prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici u skladu sa 
Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (KLASA: 602-
03/15-06/01033, URBROJ: 533-25-16-0005 od 20. svibnja 2016., NN br. 48/2016.); Pravilnikom 
o elementima i kriterijima za izbor kandidata upis u I. razred srednje škole (KLASA: 023-03/14-
05/00011, URBROJ: 533-25-15-0009 od 29. travnja 2015., NN br. 49/2015.); i publikacije 
„Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. - Idemo u srednju!“ 
Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog 
informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr 
 

 
 
1. popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta po vrstama programa: 

 
A) PRVI PRIPREMNI RAZRED SREDNJE ŠKOLE  
glazbenik kontrabasist, glazbenik klarinetist, glazbenik pjevač. 
ukupno 10 učenika 
 

B) PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE  
glazbenik klavirist, glazbenik violinist, glazbenik violist, glazbenik violončelist, glazbenik 
kontrabasist, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik klarinetist, glazbenik pjevač, 
glazbenik harmonikaš, glazbenik teorijski smjer. 
ukupno 30 učenika 
 

POSEBNI UVJETI ZA UPIS U PRVI PRIPREMNI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE 

(1) U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se kandidati koji nisu pohađali 
osnovnu glazbenu školu. Prijavljenim kandidatima za upis vrednuju se i boduju sposobnosti i 
darovitost na osnovi rezultata prijamnog ispita. Prijamni ispit obuhvaća provjeru sluha, 
glazbenog pamćenja i ritma, a za glazbenika pjevača i izvedbu dviju vokalnih skladbi po 
slobodnom izboru.  

(2) Pravo upisa u I. pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 15 
godina života.  

(3) Iznimno, za zanimanja: glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 
godina života, za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20, a za zanimanje glazbenik 
pjevač do navršene 22 godine života. 

(4) Minimalni broj bodova potrebnih za upis za sva zanimanja je 100 i primjenjuje se tijekom 
cijelog upisnog postupka.  
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POSEBNI UVJETI ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE 

(1) U prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno 
glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred srednje glazbene škole i položili prijamni ispit 
glazbene darovitosti s ostvarenih minimalno 70 bodova.  

(2) Učenici mogu upisati programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom ili paralelno 
srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program. 

(3) U stručnim sadržajima svim kandidatima se vrednuju i boduju opći uspjeh iz petog i šestog 
razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja i ostvareni rezultati na prijamnom 
ispitu glazbene darovitosti. Na takav način moguće je steći najviše 180 bodova.  

(4) Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (cjelovito 
obrazovanje) upisuju se na temelju zajedničkog elemenata bodovanja i stručnih sadržaja.  

(5) Zajednički element bodovanja obuhvaća prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih 
predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i zaključne ocjene 
u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, 
Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Likovna kultura i Glazbena kultura. Na takav način 
moguće je steći najviše 80 bodova.  

(6) Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu, uz drugi obrazovni program, 
vrednuju se samo stručni sadržaji iz glazbene škole. 

(7) Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i 
solfeggia, a za teorijski smjer provjeru iz klavira i solfeggia.  

(8) Pravo upisa u I. razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 17, a najkasnije do 
navršenih 18 godina života. Iznimno, za zanimanja: glazbenik kontrabasist mogu se upisati 
učenici do navršenih 20 godina života, za zanimanje glazbenica pjevačica do navršene 22, a za 
zanimanje glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.  

 

2. rokovi za upis učenika:  

1. LJETNI UPISNI ROK   

četvrtak, 2. lipnja 2016., Početak prijava kandidata u sustav,  

ponedjeljak, 27. lipnja 2016., Početak prijava obrazovnih programa i Rok za dostavu 
dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju 
dodatna prava za upis),  

utorak, 28. lipnja 2016., Završetak prijava elektroničkim načinom koji  zahtijevaju dodatne ispite 
i provjere.  

srijeda, 29. lipnja 2016.  
• prijamni ispiti instrument od 13,00 do 16,30 sati  

četvrtak, 30. lipnja 2016.  
• prijamni ispit solfeggio od 12,00 do 16,30 sati 

utorak, 5. srpnja 2016.,  Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, 
rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 

srijeda, 6. srpnja 2016., Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete; Zaključavanje 
odabira obrazovnih programa i Početak ispisa prijavnica 

petak, 8. srpnja 2016., Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose 
razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu); Brisanje s lista 
kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice. 

ponedjeljak, 11. srpnja 2016.  Objava konačnih ljestvica poretka,  
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ponedjeljak, 11. srpnja 2016.  Upis i dostava potpisanog obrasca o upisu (upisnice) od 12,00 do 
14,00 sati  

do nedjelja, 14. kolovoza 2016.  Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok  
 
 
2. JESENSKI UPISNI ROK 
ponedjeljak, 22. kolovoza 2016., Početak prijave u sustav i prijava obrazovnih programa, 
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga 
sustava obrazovanja RH; Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i 
ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.). 
 
utorak, 23. kolovoza 2016.,  Završetak prijava obrazovnih programa koji  zahtijevaju dodatne 
ispite i provjere.  
 
srijeda, 24. kolovoza 2016. 

• prijamni ispit instrument i solfeggio od 11,00 do 13,00 sati 

 

petak, 26. kolovoza 2016.,  Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, 
rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis; 
Završetak unosa rezultata s popravnih ispita; Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili 
preduvjete;  

ponedjeljak, 29. kolovoza 2016., Zaključavanje odabira obrazovnih programa i Početak ispisa 
prijavnica 

srijeda, 31. kolovoza 2016., Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose 
razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu); Brisanje s lista 
kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice. 

četvrtak, 1. rujna 2016.  Objava konačnih ljestvica poretka  
 
četvrtak, 1. rujna 2016.  Upis i dostava potpisanog obrasca o upisu (upisnice)   od 12,00 do 14,00 
sati  
 

3. naknada za povećane troškove obrazovanja:   
Tijekom nastavne godine učenici sudjeluju u financiranju javnih potreba u umjetničkom 
obrazovanju.  
(1) Participacija roditelja/skrbnika učenika koji koristi svoje glazbalo iznosi 1.600,00 kuna 
godišnje. Participacija roditelja/skrbnika učenika koji koristi školsko glazbalo iznosi 2.400,00 
kuna godišnje . Za drugo dijete iz iste obitelji upisano u Glazbenu školu Blagoja Berse iznosi 
800,00 kuna godišnje ako učenik koristi svoje glazbalo, odnosno 1.200,00 kuna godišnje ako 
učenik koristi školsko glazbalo.  
(2) Prvi obrok od 200,00  kuna plaća se prilikom upisa, a ostatak  u 10 jednakih obroka tijekom 
nastavne godine.  
(3) Participacija roditelja/skrbnika iznosi 200,00 kuna za: 

a) treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji upisano u Glazbenu školu Blagoja Berse,  
b) učenika koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađa i općeobrazovni 
program u Glazbenoj školi Blagoja Berse, 
c) učenika korisnika socijalne skrbi,  
d) učenika koji je dijete poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata,  
e) učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća zbog drugog 
opravdanog razloga donio odluku o umanjenom iznosu participacije. 
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U Zagrebu, 17. lipnja 2016. 

 

 

         Ravnatelj: 

 

 

         Mislav Defar, prof. 

 

 


