
 

 

 
     Основна музичка школа 

Владимир Ђорђевић у Ражњу 

позива све заинтересоване 

основце од првог до четвртог 

разреда основне школе да се 

пријаве за упис у први разред 

музичке школе у школској 

2021/2022. години.  Музичка 

школа се налази у згради ОШ 

„Иван Вушовић“ у Ражњу на 

првом спрату. 

 

 
 

    Заинтересовани кандидати могу 

се определити за неки од следећих 

инструмената:  

• кларинет,  

• хармоника,  

• виолина и 

• клавир.  

   Часове инструмената прате и 

часови солфеђа који омогућавају 

младом музичару да научи да лепо 

пева, да развије своју музикалност 

и упозна се са музичком теоријом 

која ће му олакшати свирање 

инструмента. 
 

  
 

Током школске године млади уметници, 

ученици музичке школе могу да наступе 

на јавним часовима, приредбама и 

концертима а за највредније ученике ту 

су и музичка такмичења републичког и 

међународног карактера. 

 
 
      

♪  ♫  ♯ 
 

   Упис ће трајати до краја јуна 

2021.године или док има слободних 

места.  Сви заинтересовани 

ученици за упис могу се обратити 

наставницима издвојеног одељења 

музичке школе у Ражњу свакога 

дана, од понедељка до четвртка, у 

периоду од 10:00 до 13:00 сати.      

    Могу се накнадно јавити и 

наставнику жељеног 
инструмента на наведене 

телефоне и добити све потребне 

информације.    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приликом уписа врши се провера 

музичких способности. Кандидати 

певају песму по жељи, ради провере 

слуха и музикалности. Резултати 

пријемног знаће се одмах након 

испитивања кандидата и 

утврђивања спремности за 

похађање музичке школе. А 

термине полагања одређују 

наставници у договору са 

заинтересованим ученицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Све информације о упису,  

условима похађања 

наставе као и видео 

презентацију свих 

инструмената можете 

погледати на сајту школе 

www.muzickaaleksinac.edu.rs 

под ставком УПИС али и 

добити позивом на бројеве 

телефона: 
 

064/1395161 

Милош Стоиљковић, 

наставник клавира 
 

063/8357177 

Миља Миловановић 

наставница солфеђа 
 

064/2614882 

Тијана Антић 

 наставница виолине 

 

♪  ♫  ♯ 

                        
 

ОМШ “ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ” 

АЛЕКСИНАЦ 
  

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У 

РАЖЊУ  
 

ВРШИ УПИС УЧЕНИКА У 

ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022.ГОДИНУ 
 

♪  ♫  ♯ 

 
 
 

„ДОЂИТЕ ДА СТВАРАМО 

МУЗИКУ ЗАЈЕДНО“ 

колектив музичке школе у 

Ражњу 

http://www.muzickaaleksinac.edu.rs/

