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 Da  bi  kandidat  pristupio  polaganju  prijamnih  ispita  mora  se  

prijaviti  u   sustav  NISpuSŠ,  

za Umjetničku školu Luke Sorkočevića Dubrovnik 

zadnji dan prijave je UTORAK – 28. lipnja 2016.  do 23:59 sati    

 
 

KANDIDATI  ZA  UPIS   U   
1. razred  srednje  pripremne  glazbene  škole 

 

najkasnije do  utorka – 28. VI  2016.  do  23:59  sati 
 

 

- Prijamni  ispit  sluha, glazbenog  pamćenja  i  ritma  - - -  za  sve  kandidate  

 osim za kandidate : glazbenik pjevač 

 

 

- Prijamni  ispit  sluha, glazbenog  pamćenja  i  ritma,  te pjevanje dvije skladbe po osobnom izboru  - - -   

glazbenik  pjevač 

cine  rada - otorinolaringologa 

 

PRIJAMNI  ISPITI  SU  ZA  SVE  KANDIDATE  KOJI  UPISUJU 

1. razred  srednje  pripremne  glazbene škole  i  1. razred srednje   
 

 

* * * 
 

PRIJAMNI  ISPITI  ZA  KANDIDATE  KOJI  UPISUJU 

1. razred  srednje  pripremne  glazbene škole   

 

 za glazbenike teoretičare  

o1. VII  2016.  u  10,3o  sati    soba  broj   5 
- Prijamni  ispit  sluha, glazbenog  pamćenja  i  ritma   

 

za glazbenike pjevače 

o1. VII  2016.  u  11,oo  sati    soba  broj   4 
 

- Prijamni  ispit  sluha, glazbenog  pamćenja  i  ritma,  te pjevanje dvije skladbe 

po osobnom izboru  - - -   glazbenik  pjevač 
 

Kandidati – PJEVAČI, koji budu primljeni nakon održanih prijemnih ispita   

– po sustavu NISpuSŠ-a,   trebaju priložiti liječničku potvrdu medicine  rada  
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KANDIDATI  ZA  UPIS   U   
1. razred  srednje  škole 

glazbenici 

zadnji dan prijave je UTORAK –  28. lipnja 2016.  do 23:59 sati    
 

 

30. VI  2016.  u  8,oo  sati     soba  broj  8 – I.kat 
pismeni dio – solfeggio  

o1. VII  2016.  u  8,oo do 10,oo   sati  soba  broj  8 – I.kat 
usmeni dio – solfeggio  

 

 

Prijamni  ispit   iz  instrumenta  

 

o1. VII  2016.   u  10,3o  sati,  kako  slijedi : 
 

KLAVIR – koncertna  dvorana 
 

GUDAČI – soba 28,   2.kat  
 

PUHAČI – soba 25,  2. kat 
 

GITARA – soba 23, 2.kat 

 

 

 

o1. VII  2016.   u    13,oo  sati     
PROVJERA  ZNANJA  IZ   ENGLESKOG  JEZIKA 

GLAZBENICI – koji će pohađati i OBP-predmete   

u našoj  školi 

( po potrebi !!! ) – soba broj 8 – I.kat 
 

 
Kandidati – PJEVAČI i PUHAČI, koji budu primljeni nakon održanih prijemnih ispita   

– po sustavu NISpuSŠ-a,   trebaju priložiti liječničku potvrdu medicine  rada  

 

 

 

 



 3 

KANDIDATI  ZA  UPIS   U   
1. razred  srednje  škole 

slikarski dizajner 

zadnji dan prijave je  28. lipnja 2016.  do 23:59 sati    
 

 
 

30. VI  2016.  u  7,3o  sati    

okupljanje u matičnoj zgradi škole – Strossmayerova  3 
I. dan crtanja    od  8,30 – 12,3o 

 
o1. VII  2016.  u  8,oo do 12,oo   prostor likovong odjela 

II. dan crtanja    od  8,30 – 12,3o 

 

 
o1. VII  2016.   u    13,oo  sati    

za kandidate – slikarski  dizajner 

 

PROVJERA  ZNANJA  IZ   ENGLESKOG  JEZIKA   

( po potrebi !!! ) – matična zgrada - soba broj  8 – I.kat 

 
Kandidati koji budu primljeni nakon održanih prijemnih ispita  – po sustavu NISpuSŠ-a 

trebaju priložiti liječničku potvrdu medicine  rada  

 

* * * 
 

PRIJAMNI  ISPIT  ZA  SVE  KANDIDATE   

KOJI  SU PODNIJELI MOLBU ZA IZRAVAN UPIS  U 

 

1. razred  OSNOVNE  GLAZBENE  ŠKOLE 

( starija  djeca – koja će  u  š.g. 2016./2017.  pohađati 3. razred osnove škole ) 

 

o1. VII  2015.  u  10,3o  sati    soba  broj   5 
- Prijamni  ispit  sluha, glazbenog  pamćenja  i  ritma   

 
LINK ŠKOLE   :   http://www.ss-umjetnicka-lsorkocevica-du.skole.hr/natje_aji?st3_action=upload_doc 
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