
        СТАТУС :     РЕДОВНИ / ВАНРЕДНИзаокружи 
 

Музичка школа "Исидор Бајић“ Нови Сад  

П Р И Ј А В А ЗА УПИС У _______РАЗРЕД 

Школска  _______/_____ . година  

Образовни профил ( н е п о т р е б н о  п р е ц р т а т и ) : 

 

1. Музички сарадник-теоретичар 

2. Музички извођач – класична музика 

 

Главни предмет (инструмент):____________________ класа:_______________________________ 

Страни језик: први_________________________ други_______________________________________ 

Школа, место ишколска годинагде је завршио претходни разред:______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(Ученици првих разреда треба да наведу основну школу и основну музичку школу.) 

 

Упоредо похађа (у школској 2021/22.)__________________________________________________________                                

(навести назив високошколске установе, средње или основне школе,  место,  годину/разред  ) 

 

Опредељујем се за изборни предмет (заокружити) 

 

1.Версканастава(подвући) 

( српска православна црква; исламска заједница;католичка црква;словачка евангелистичка црква; 

а.в.;јеврејска заједница;реформаторска хришћанска црква;евангелистичка хришћанска  црква а.в.) 

2.Грађанско васпитање 

 

ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ 
 

 

Име и презиме ученика:  ________________________________________________________________ 

ЈМБГ:              

Датум рођења:__________________Место  _________________________ општина  

_______________________________држава_________________________ 

држављанство_______________________ националност____________________________ 

Адреса сталног боравка – општина: __________________________ место:_____________________________ 

Улица и број ____________________________________ тел/моб.тел._________________________ 

 

За време школовања станујем код(заокружити ): 

1.Родитеља 

 

2.Као подстанар _____________________________________________________________ 

( навести адресу становања) 

3.У средњошколском дому_____________________________________________________ 

 ( навести име дома) 

 

До школе путујем (заокружити ) :  

 

1.не путујем ;2. путујем(подвуци) -3-5 км ;  6-10 км ;    преко 10 км . 

 

Прима  стипендију (заокружити):   ДА /  НЕ; 

Прима  кредит (заокружити ):   ДА /  НЕ; 

 



 

 

 

 

Име и презиме оца__________________________________    ЈМБГ    ______________________________ 

место рођења _________________________ 

општина___________________држава_______________________ 

држављанство______________________ националност_____________________ 

степеншколске спреме_______________________занимање_____________________________ 

запослен (заокружити ): ДА/ НЕ   назив установе где ради ________________________________ 

радно место у установи___________________________e-mail_________________________ 

тел./моб.тел__________________музичко образовање(заокружити): ДА/ НЕ   

 

Име и презиме мајке________________________________ ЈМБГ__________________________________ 

Место рођења ______________________општина ______________________држава 

_______________________ држављанство_________________националност_____________________ 

степен школске спреме______________________занимање ___________________________________ 

запослена (заокружити ): ДА / НЕ; назив установе где ради _______________________________ 

радно место у  установи_______________________e-mail:_________________________________ 

тел./моб.тел.________________________ музичко образовање  (заокружити ):   ДА / НЕ     

Породично стање   

Родитељи разведени (заокружити): ДА / НЕ 

Ако су родитељи разведени, навести ко је старатељ (заокружити): мајка ; отац.   

Ученик стално живи са (заокружити):1.родитељима ; 2.оцем; 3.мајком;4.старатељем 

 

     

 

*Подаци о старатељу 
 

Име и презиме_____________________________________________ 

 

место рођења _________________________ општина  ________________________ 

 

држава _______________________ држављанство_________________националност_____________________ 

 

степен школске спреме_______________________занимање ____________________________ 

запослен (заокружити): ДА/ НЕ; назив установе где ради : _______________________ 

радно место у  установи: ______________________e-mail:__________________________ 

тел./моб.тел.________________________ музичко образовање  (заокружити):   ДА / НЕ     

*Напомена:попуњава се ако ученик има додељеног старатеља (друго лице) 

 

 

У Новом саду_______________________    Родитељ/старатељ:______________________                                                    

   (датум)              Ученик:_________________________________ 

 

ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА 


