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Za provedbu upisa nadležno je Upisno povjerenstvo: 

1. Maja Žubrinić, upisni koordinator, mob. 098 304 823 

2. Mirjana Futač Homen, zamjenik upisnog koordinatora 

3. Mirela Buchberger Karlo, ravnateljica 

 

 

Upute za upis u I. razred srednje škole GU Elly Bašić 
 

 
SLIJED POSTUPAKA PRI UPISU U SREDNJU ŠKOLU TERMINI 

1. Slanje prijavnice preuzete s web stranice škole pon. 13. lipnja –  pon. 27. lipnja 

2. Prijava u NISpuSŠ tj. na www.upisi.hr  
a. kontrola podataka 
b. prijava obrazovnih programa 

 
od čet. 02. lipnja 
pon. 27. lipnja –  uto. 28. lipnja 

3. Polaganje prijamnog ispita 
sri. 29. lipnja: instrument/pjevanje 
čet. 30. lipnja: solfeggio 

4. Predaja prijavnica isprintanih sa stranice 
www.upisi.hr 

sri. 6. srpnja –  pet. 8. srpnja 

5. Upis pon. 11. srpnja 
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1. SLANJE PRIJAVNICE PREUZETE S WEB STRANICE ŠKOLE 
 

a. Ispuniti prijavnicu koja se nalazi na web stranici škole: http://ellybasic.com.hr  

 

 
 

b. Poslati ispunjenu prijavnicu na e-mail adresu škole: guebasic@zg.t-com.hr najkasnije do ponedjeljka 

27. lipnja.  Škola će svim kandidatima potvrditi primitak prijavnice. Ukoliko u roku od dva radna dana 

ne dobijete mail s potvrdom primitka prijavnice, obratite se tajništvu škole na tel. 01 4666 101 

 

Za starije i mlađe kandidate, tj. one koji u šk. god 2015./2016. ne završavaju osmi razred , temeljem 

ispunjene prijavnice škola će obaviti registraciju nakon čega će kandidati moći prijavljivati glazbene 

programe na www.upisi.hr.  

Napomena: Kandidatima koji u šk. god 2015./2016. završavaju osmi razred nije potrebna  

registracija -  oni su u sustavu. 
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2. PRIJAVA  U NISpuSŠ (Nacionalni informacijski sustav prijava u srednje škole)  

odnosno PRIJAVA NA WEB STRANICI WWW.UPISI.HR  
 

a. Zatražiti korisničko ime i lozinku  u svojoj općeobrazovnoj školi  (osnovnoj ili srednjoj). Na 

preuzetom dokumentu nalaze se podaci  o elektroničkom identitetu u AAI@EduHr sustavu (slika 

dolje). 

 

    

 

 

 

 

Korisničko ime (npr. ivana.anic3@skole.hr)  

 

Lozinka (npr. X5kfM33s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Prijaviti se u NISpuSŠ (www.upisi.hr)  koristeći elektronički identitet iz točke 2 a.  

Detaljne upute o postupku prijave nalaze se na samoj web stranici. 

 

c.  Prijaviti obrazovne programa najkasnije do utorka 28. lipnja  

 

Varijante prijave glazbenih programa:  
- s općeobrazovnim predmetima tj. kao temeljni obrazovni program i 
- bez općeobrazovnih predmeta tj. kao paralelni umjetnički program  

 
Varijantu s općeobrazovnim predmetima odabiru: 

 kandidati koji u šk. god. 2015./2016. završavaju osmi razred i žele nastaviti školovanje u 
cjelovitom glazbenom obrazovanju (tzv. „muzički razred“),  što znači da općeobrazovne 
predmete pohađaju prema planu i programu za srednje glazbene škole 
(http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=14001, str 243) Za učenike glazbenih škola nastavu 
općeobrazovnih predmeta organizira  Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. 
Napomena: 

- Učenici koji su prije završetka osmog razreda su već upisani u srednju glazbenu 
školu, a ove godine žele upisati općeobrazovni dio programa ne trebaju se 
prijavljivati na www.upisi.hr  (njihov upis u glazbeno usmjerenje obavit će 
glazbena škola). 

 
Varijantu bez općeobrazovnih predmeta odabiru: 

 kandidati koji uz glazbenu školu žele pohađati ili već pohađaju neku drugu općeobrazovnu 
četverogodišnju školu, (npr. gimnaziju) 

 mlađi kandidati, tj. oni koji u šk. god 2015./2016. još ne završavaju osmi razred 
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 Prijava glazbenih programa s općeobrazovnim predmetima 

 

- pod karticom Obrazovni programi pronaći program koristeći padajuće izbornike. 

- kliknuti na plavi gumb Detalji i odabir, nakon čega će se otvoriti „balon“ s informacijama o 

programu.  

- na dnu „balona“ kliknuti plavi gumb Odabir jezika i izbornih predmeta pa zatim odabrati 
jezike i izborne predmete  

- kliknuti na plavi gumb Dodaj u moj odabir. 

 

 Prijava glazbenih programa bez općeobrazovnih predmeta 

 

- najprije odabrati općeobrazovni program. Kraj odabrane općeobrazovne škole će se pojaviti gumb 

Odaberi paralelni umjetnički program. (crveno zaokružen na donjoj slici)  

- Klikom na gumb Odaberi paralelni umjetnički program  se ulazi u karticu Obrazovni programi 

gdje se odabire program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŽNO!!!! U slučaju zadovoljenja uvjeta za upis na samo jedan program iz kombinacije, 

kandidat ne može upisati niti jedan program iz takve kombinacije. Npr. ako učenik prijavi 

kombinaciju glazbene škole i gimnazije, a  ne zadovolji uvjete za upis glazbene škole, neće 

moći upisati niti gimnaziju. Da bi ste takva situacija izbjegla potrebno je u kartici Moj odabir 

prijaviti i program gimnazije samostalno 

 

primjer liste prioriteta: 

1. XV. gimnazija i GU Elly Bašić 

2. XV gimnazija 

3. II. gimnazija i GU Elly Bašić 

4. II. gimnazija 

itd. 

  



3. POLAGANJE PRIJAMNOG ISPITA 
 

Prijamni ispit održat će se u: 

srijeda , 29. lipnja (instrumenti i pjevanje) 
četvrtak , 30. srpnja (solfeggio) 

od 9 sati 
od 8 sati 

 

detalja raspored polaganja prijamnog ispita će biti objavljen na web stranicama škole 

 

 

4. PREDAJA PRIJAVNICA IZ SUSTAVA WWW.UPISI.HR  

 
Na www.upisi.hr će se gumb "dohvati prijavnicu" pojaviti tek nakon zaključavanja liste prioriteta, dakle tek 

od  srijede 06. srpnja 
 

a. Kandidatima koji u 2015./2016. završavaju osmi razred prijavnicu printaju razrednici u 

općeobrazovnoj školi, a kandidati koji u 2015./2016. ne završavaju osmi razred sami printaju 

prijavnicu  

 

b. Sve prijavnice vlastoručno potpisuju i kandidati i njihovi roditelji. 

 

c.  Potpisanu prijavnicu je potrebno predati između srijede 06. srpnja i petka 08. srpnja i to: 

 Kandidati koji u 2015./2016. završavaju osmi razred prijavnicu predaju razrednicima u 

općeobrazovnoj školi   

 Kandidati koji u 2015./2016. ne završavaju osmi razred prijavnicu predaju u tajništvo GU Elly 

Bašić 
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5. UPIS 
Upis se obavlja u ponedjeljak 11. srpnja, 12 – 14 sati u dvorani GU Elly Bašić 

Na upis treba donijeti upisnicu isprintanu sa stranice www.upisi.hr (slika dolje) i platiti prvu ratu 

participacije u iznosu od 100 kn 

 

PAŽNJA –sukladno odluci o participaciji neke kategorije učenika oslobođene su plaćanja participacije   
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