
Музичка  школа  "Исидор  Бајић" Нови  Сад     www.isidorbajic.edu.rs 
- ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – 

       

П   Р   И   Ј   А   В   А 

за упис  у  __________________________  разред школске 2019/20. године 
               (словима) 

ЗАОКРУЖИТИ → A.  Редовни     Б.  Путем полагања испита 

ЗАОКРУЖИТИ → 1.  Матична школа у Новом Саду  2.   Издвојено одељење у Футогу        
 за инструмент  __________________   за инструмент  ____________________  

  

Ученик поседује инструмент: ДА НЕ    (заокружити) 

Соло певачи који су завршили основну музичку школу уписују и назив школе, инструмент и шк. годину када су завршили: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(не попуњавају први разреди) ↓ 

Класа у којој учи (професор главног предмета - инструмента): _____________________________________________________________ 

Mузичкa школa где је завршен претходни разред:_________________________________________________шк. године:  _____________  

Претходна класа (професор главног предмета - инструмента): ______________________________________________________________ 

ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ 

Име и презиме ученика ______________________________________________________________________________________________ 

датум рођења ____________________________ место и општина рођења __________________________________________ држава 

рођења  ___________________________  држављанство _____________________   националност  _____________________ станује  код 

________________________адреса (улица и број, место, општина) ___________________________________________________________ 

тел. _____________________   мобтел ____________________________ е-mail _________________________________________________ 
У школској 2019/20. години ученик полази у  ____________ разред основне школе (назив школе и место, нпр. ОШ ”Јован Поповић”) ↓ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Напомена: соло певачи уписују назив и место средње школе/факултета, разред/годину 

За време школовања станује код: (заокружити)  

1. родитеља        - у кући           - у стану 
2. подстанар       - у кући           - у стану 

3. код рођака      - у кући           - у стану 

4. у сред. дому (име)_________________________тел.___________________ 

Да ли ученик има своју собу:  ДА НЕ    (заокружити) 

До школе ученик: 
1.  користи:  градски превоз   ДА НЕ   (заокружити) 

2.  путује:      3-5 км      6-10 км     преко 10 км   (заокружити)     1 аутобусом    2 возом (заокружити)   

3.  не путује 

Прима стипендију:  1. не прима     2. прима (од кога) ________________________________ 

Да ли неко из уже породице похађа Музичку школу „Исидор Бајић“? (заокружити)   ДА НЕ 
(ако је одговор ДА навести име и презиме, инструмент и разред који похађа/похађају) 

1._______________________________________________  ____________________   

2. ______________________________________________   ____________________   

3. ______________________________________________   ____________________    

Јединствени матични број ученика (ЈМБГ)



ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА 

Име и презиме  оца  ___________________________________________________________ЈМБГ    _______________________________ 

Место/Општина рођ. ___________________________ држава рођ.______________________ држављанство_____________________ 

националност ____________________степен шк.спреме ______________занимање _____________________________________________ 

ЗАПОСЛЕН  ДА  НЕ   (заокружити)     

назив установе где ради _______________________________________________________________________________________________ 

радно место у радној установи _________________________________________________________________________________________ 
e-mail ______________________________ тел.______________________ мобтел ____________________________ 

Прима социјалну помоћ  ДА  НЕ   (заокружити) 

Mузичко образовање  оца (заокружи): нема / основно / средње / виша шк. / ФМУ / Академија / друго: ________________ 

Име и презиме  мајке  __________________________________________________________ЈМБГ    _______________________________ 

Место/Општина рођ. ___________________________ држава рођ.______________________ држављанство_____________________ 
националност ____________________степен шк.спреме ______________занимање _____________________________________________ 

ЗАПОСЛЕНА  ДА  НЕ   (заокружити)     

назив установе где ради _______________________________________________________________________________________________ 

радно место у радној установи _________________________________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________ тел.______________________ мобтел ____________________________ 
Прима социјалну помоћ  ДА  НЕ   (заокружити) 

Mузичко образовање  оца (заокружи): нема / основно / средње / виша шк. / ФМУ / Академија / друго: ________________ 

ПОРОДИЧНО СТАЊЕ 
   
Родитељи разведени: (заокружити) ДА НЕ 

(ако је "да")          отац ожењен       ДА НЕ  мајка  удата ДА НЕ 

КОМПЛЕТНОСТ ПОРОДИЦЕ:  

БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА – навести број  _________________ и сродство ____________________________________________ 

АДРЕСА СТАНОВАЊА РОДИТЕЉА:  (испунити ако је различита) 
Име и презиме оца/мајке:   ___________________________________________________________________________________________ 

Општина/ место: ____________________________ улица и број: _____________________________________________________________ 

тел.__________________________ мобтел ________________________e-mail: _________________________________________________ 

ПОДАЦИ О СТАРАТЕЉУ: 

Име и презиме  старатеља  ____________________________________________________________ЈМБГ    __________________________ 
Место/Општина рођ. ___________________________ држава рођ.______________________ држављанство_____________________ 

националност ____________________степен шк.спреме ______________занимање _____________________________________________ 

ЗАПОСЛЕН  ДА  НЕ   (заокружити)     

назив установе где ради _______________________________________________________________________________________________ 

радно место у радној установи _________________________________________________________________________________________ 
e-mail:______________________________ тел.______________________ мобтел ____________________________ 

Прима социјалну помоћ  ДА  НЕ   (заокружити) 

Mузичко образовање старатеља (заокружи): нема / основно / средње / виша шк. / ФМУ / Академија / друго: ________________ 

НАПОМЕНА:   

Савет родитеља Школе на седници од 14 .05. 2019. год. и Школски одбор на седници од 17. 05. 2019 год. су једногласно усвојили 
предлог родитељског-донаторског динара за школску 2019/20. год., чији је саставни део и донација за текуће одржавање 
школских  инструмената од стране родитеља ученика.  Донација родитеља је добровољна. 

У Новом Саду,        
Родитељ/старатељ _____________________________________ 

____________________ 2019. године                      Ученик _____________________________________________ 

Молимо родитеља/старатеља /ученика да благовремено пријаве евентуалне измене уписаних података. Хвала!


