
Музичка школа  ,,Исидор Бајић” - Нови Сад; Његошева  9; тел: 021/ 529-866; 529-078 

               !  

            

П Р И Ј А В A 

ЗА УПИС У МУЗИЧКО ЗАБАВИШТЕ ШК. 2019/2020 год.  

      група: _______ 

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 _______________________________________________________ 

Ако дете похађа предшколску установу или осмогодишњу основну школу, уписати назив и место 
предшколске установе, или назив, разред и место основне осмогодишње школе за шк. 2019/20 г. 

__________________________________________________________________________________________ 

Да ли je ученик прошле шк.године похађао муз. забавиште   да  не   (заокружи) 
Ако јесте уписати коју групу ________________  

Да ли неко из уже породице похађа Музичку школу „Исидор Бајић“:  
- НЕ (заокружи) 

- ако  ДА навести име презиме, инструмент и разред/групу, муз. забавишта који похађа /похађају: 
1.______________________________________________  ____________________   ____________________ 

2.______________________________________________  ____________________   ____________________ 

3.______________________________________________  ____________________   ____________________ 

Јединствени матични број ученика (ЈМБГ)



ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА: 

Име и презиме мајке: _____________________________________________________________________; 

ЈМБГ:_______________________________________место рођ.:___________________________ општина 

рођ.:__________________________ држава рођ.: ________________________адреса стана: 

________________________________________________тел / мобилни: ____________________________ 

број личне карте, година и место издавања ________________/  _____ год.  у ________________________ 

(обавезно за једног од родитеља  који ће потписати уговор о похађању музичког забавишта ) 

e-mail: ______________________________________________степен школске спреме: ______________; 

занимање: ___________________назив установе где ради:____________________________________тел.: 

________________радно место: ______________________________________________________________ 

музичко образовање  мајке (заокружи):     нема  /  основно /  средње  /  виша шк.  /  ФМУ/Академија  /

друго:  ________________________ 

Име и презиме оца: _____________________________________________________________________; 

ЈМБГ:_______________________________________место рођ.:___________________________ општина 

рођ.:__________________________ држава рођ.: ________________________адреса стана: 

________________________________________________тел / мобилни: ____________________________ 

број личне карте, година и место издавања ________________/  _____ год.  у ________________________ 

(обавезно за једног од родитеља  који ће потписати уговор о похађању музичког забавишта ) 

e-mail: ______________________________________________степен школске спреме: ______________; 

занимање: ___________________назив установе где ради:____________________________________тел.: 

________________радно место: ______________________________________________________________ 

музичко образовање  оца (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____________________________


