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GLAZBENA ŠKOLA  
JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA 
Virovitica, Antuna Mihanovića 21 
Tel./faks: 033/721-910, 033/721-804 
e-mail: glazbena@vlasimsky.hr 
web: www.vlasimsky.hr 
KLASA:602-02/22-01/05 
URBROJ:2189-32-01-22-1 
U Virovitici, 17. lipnja 2022. godine 
 
Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ispr.,90/11, 5/12,16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 
07/17, 68/18,98/19 i 64/20), članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju  (NN 130/11) 
te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2022./2023.( NN 57/2022), 
Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
za upis učenika u srednju glazbenu školu 

za školsku godinu 2022./2023. 
 

 

       1. Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju  kandidati koji su uspješno položili 

prijamni ispit za srednju glazbenu školu. Prijamnom ispitu mogu pristupiti kandidati koji 

su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred za srednju 

glazbenu školu, pod jednakim uvjetima u skladu s Odlukom o upisu koju za svaku školsku 

godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje i Pravilnikom o elementima i kriterijima 

za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. 

     2. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, 

Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije. 

     3. U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine 

u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina, a najkasnije do 18 godina 

života, u skladu s člankom 8. stavkom 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju. (NN 

130/11). 

    4. Iznimno, u prvi pripremni razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik 

fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 

godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 20 godina života 

i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života. 

Iznimno, u prvi razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik 

tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za 

zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 22 godina života i glazbenik pjevač 

do navršene 24 godine života. 

    5. Na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, može se 

dopustiti upis u prvi razred srednje glazbene škole i učenicima koji ne ispunjavaju uvjete 

od točke 1. do točke 4. ovog natječaja, u skladu s člankom 8. stavkom 9. Zakona o 

umjetničkom obrazovanju. (NN 130/11). 
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   6. Iznimno u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat stariji od 18 godina, koji 

ne ispunjava uvjet naveden u točkama  4. i 5. ovog natječaja, uz odobrenje Ministarstva 

znanosti i obrazovanja. 

   7. Svi kandidati prijavljuju se i upisuju elektroničkim načinom, putem mrežne stranice 
Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) 
www.upisi.hr, temeljem ovog natječaja. 
 

U I. PRIPREMNI RAZRED za obrazovanje glazbenik-pripremna naobrazba – 15 
učenika za moguća slijedeća zanimanja: 

 
glazbenik-pjevač – za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 20 godina 

života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života,-4 učenika 

glazbenik-teorijski smjer – prijavljuju se kandidati do navršenih 15 godina života,-2 
učenika 
glazbenik instrumentalist (tambure) – prijavljuju se kandidati do navršenih 15 godina 
života-1 učenik 
glazbenik instrumentalist (trombon) – prijavljuju se kandidati do navršenih 15 godina 
života-4 učenika 
glazbenik instrumentalist (truba) – prijavljuju se kandidati do navršenih 15 godina 
života- 2 učenika 
glazbenik instrumentalist (tuba) – prijavljuju se kandidati do navršenih 18 godina 
života- 2 učenika 
 
 U I. RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE za obrazovanje glazbenik-program 
srednje škole – 15 učenika za slijedeća zanimanja: 
 
glazbenik-pjevač – za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 22 godine 

života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života,-2 učenika 

glazbenik-instrumentalist (flauta) - prijavljuju se kandidati do navršenih 17 godina 
života, a najkasnije do navršenih 18 godina života- 2 učenika 
glazbenik-instrumentalist (gitara) - prijavljuju se kandidati do navršenih 17 godina 
života, a najkasnije do navršenih 18 godina života- 1 učenik 
glazbenik-instrumentalist (tambura)  - prijavljuju se kandidati do navršenih 17 godina 
života, a najkasnije do navršenih 18 godina života- 2 učenika 
glazbenik-instrumentalist (harmonika)  - prijavljuju se kandidati do navršenih 17 
godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života- 2 učenika 
glazbenik-instrumentalist (tuba) - prijavljuju se kandidati do navršenih 20 godina 
života- 1 učenik 
glazbenik-instrumentalist (trombon) - prijavljuju se kandidati do navršenih 17 godina 
života, a najkasnije do navršenih 18 godina života - 2 učenika 
glazbenik-instrumentalist (truba) - prijavljuju se kandidati do navršenih 17 godina 
života, a najkasnije do navršenih 18 godina života - 1 učenik 
glazbenik-teorijski smjer – prijavljuju se kandidati do navršenih 17 godina života, a 
najkasnije do navršenih 18 godina života- 1 učenik 
glazbenik-instrumentalist (glasovir) - prijavljuju se kandidati do navršenih 17 godina 
života, a najkasnije do navršenih 18 godina života- 1 učenik 
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 U I. pripremni razred srednje glazbene škole mogu se upisati kandidati koji 
nisu pohađali osnovnu glazbenu školu nakon prijamne audicije s ispitom sluha, glazbenog 
pamćenja i ritma, a za glazbenika pjevača i izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnome 
izboru. 
 Minimalni prag na ovom prijemnom ispitu iznosi 100 bodova. 
  
U I. razred četverogodišnjega srednjoškolskog glazbenog programa mogu se upisati 
kandidati koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II.) pripremni 
razred srednje glazbene škole. 
  
 Kandidatima se za upis vrednuje: 

- opći uspjeh 5. i 6. razreda osnovne glazbene škole ili opći uspjeh 1. i 2. 
pripremnog razreda glazbene škole, 

- rezultati ostvareni na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. 
 
 Za kandidate koji upisuju srednju glazbenu školu s opće obrazovnim dijelom 
(glazbena škola kao matična ustanova), boduje se i: 

- prosjek svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u 
posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, 

- zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih 
predmeta: hrvatskog jezika, matematike, prvog stranog jezika, glazbene kulture, likovne 
kulture i povijesti. 
   

Za kandidate koji upisuju (paralelni program) srednju glazbenu školu i 
prijavljuje program bez opće obrazovnih predmeta, boduje se: 

- opći uspjeh 5. i 6. razreda osnovne glazbene škole ili opći uspjeh 1. i 2. 
pripremnog razreda glazbene škole, 

- rezultati ostvareni na prijamnom ispitu glazbene darovitosti. 
 
Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnog 

predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia. 
Minimalni prag na prijemnom ispitu za upis u I. razred srednje glazbene škole je 70 
bodova. 
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Upis učenika obaviti će se u slijedećim rokovima: 
I.  
LJETNI UPISNI ROK 

OPIS POSTUPAKA DATUM 

Početak prijava učenika u sustav 23.5.2022. 
Početak prijava obrazovnih programa 25.6.2022. 
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne 
provjere 

28.6.2022. 

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 

29.6.2022.    
-Pismena provjera 

solfeggia 9:00 
- Usmena provjera 

solfeggia 11:00 
Pripremni razredi 

12:00 
- Prijemni ispit iz 

instrumenata 
13:00 

 
Rok dostave dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje 
HZZ–a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za 
upis 

 
1.7.2022. 

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate 
dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju 
dodatna prava za upis 

4.7.2022. 

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6.7.2022. 
Završetak prijava obrazovnih programa 
Početak ispisa prijavnica 

 
7.7.2022. 

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 
dostaviti prijavnice 

 
8.7.2022. 

Objava konačnih ljestvica poretka 9.7.2022. 
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program 
obrazovanja srednje škole ( potvrda liječnika školske medicine, 
potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine 
rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za 
upis)  
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje 
škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik  upisao 

13.7.2022. 

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 15.7.2022. 
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 10.8.2022. 
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II. 
 
JESENSKI UPISNI ROK 

OPIS POSTUPAKA DATUM 

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 20.8.2022. 
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne 
provjere 

22.8.2022. 

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 

23.8.2022. -
Pismena provjera 

solfeggia 9:00 
- Usmena provjera 

solfeggia 11:00 
Pripremni razredi 

12:00 
- Prijemni ispit iz 

instrumenata 
13:00 

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate 
dodatnih provjera i podatke na temelji kojih se ostvaruju 
dodatna prava za upis 
Završetak unosa rezultata popravnog ispita 
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 

24.8.2022. 

Završetak prijava obrazovnih programa 
Početak ispisa prijavnica 

25.8.2022. 
 
 

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

26.8.2022. 

Objava konačnih  ljestvica poretka 27.8.2022. 
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program 
obrazovanja srednje škole ( potvrda liječnika školske medicine, 
potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine 
rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za 
upis)  
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje 
škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 

30.8.2022. 

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka 1.9.2022. 
 

Dostavu upisnica u srednju školu, kao i ostalih dokumenata važnih za upis moguće je 
dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skenirano ili slikano) na adresu 
glazbena@vlasimsky.hr . 
Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti o izbornim 
predmetima te odabiru stranih jezika. 
Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je 
dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla 
kontaktirati. 
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III. NAKNADNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOG ROKA  
 
Učenici se za upis u naknadnom roku školi mogu prijaviti od 2. do 24. rujna 2022. 
godine. 
Postupci prijava i  upisa u srednje škole nalaze se na mrežnim stranicama www.upisi.hr
   
 
IV.IZNOS PARTICIPACIJE I CIJENA OBRAZOVANJA 

 
Participacija i cijena obrazovanja roditelja/skrbnika učenika koji su upisali 

paralelni umjetnički program srednje Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica iznosi: 
 
-1.500,00 kuna      -godišnja participacija za jedno dijete,  
-1.000,00 kuna      -godišnja participacija za drugo dijete koje polazi Glazbenu 

školu, 
-500,00 kuna          -godišnja participacija za treće dijete koje polazi Glazbenu 

školu. 
Participacija se plaća u 9 jednakih rata do 25. u mjesecu, od toga prva rata u 

rujnu, a posljednja u svibnju. 
 
-60,00 kuna             -mjesečno se plaća za posudbu instrumenta. 
(instrumenti u vlasništvu Glazbene škole mogu se posuđivati samo jednu 

nastavnu godinu). 
 
-30,00 kuna              -mjesečno se plaća za korištenje odnosno vježbanje 

instrumenta u školi. 
 
-3.000,00 kuna        -plaćaju roditelji/skrbnici darovitih učenika kojima je 

odobreno pohađanje više od jednog programa na srednjoškolskoj razini za nastavnu 
godinu po nastavnom predmetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ravnatelj: 
                                                                                        Damir Mihaljević, mag.mus. 
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