
ПРИЈАВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 
школска 2019/2020. година 

1. Име ученика/це:  _________________________________
2. Презиме ученика/це:  _____________________________

1. ВИ 2. ТО 3. ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА3. Одсек који уписује:
4. Инструмент/глас: _____________________________
5. Да ли ученик/ца поседује инструмент?___________
6. Разред који уписује на музичкој настави:______________________________________
7. Који пут ученик/ца уписује тај разред на музичкој настави?_______________________
8. Име и презиме професора главног предмета: 

_________________________________________________________________________
_9. Ученик/ца се уписује као: 1. РЕДОВАН 2. ВАНРЕДАН

10. Да ли ученик похађа у нашој школи други одсек као ванредан:     1. ДА 2. НЕ
Подаци о општеобразовној настави: 
11. Да ли ученик/ца уписује гимназију у МШ „МОКРАЊАЦ“? 1. ДА 2. НЕ
• Уколико ученик/ца  уписује гимназију у МШ „Мокрањац“, који разред гимназијске наставе ће

похађати школске 2019/20. године? ___________________________________________
• Који пут ученик/ца уписује тај разред на гимназијској настави? ____________________
• Други страни језик:       1. НЕМАЧКИ 2. ФРАНЦУСКИ
• Изборни предмет за који се ученик/ца опредељује:

1. Грађанско васпитање 2. Верска настава
12. Уколико ће ученик/ца у школској 2019/2020. године похађати општеобразовну наставу у основној

школи или у некој другој средњој школи, наведите име школе и разред који уписује:
Школа: ______________________Разред који ће похађати 2019/2020. године:_______________________ 

 Лични подаци ученика: 
1. Датум рођења: ______________________
2. Јединствени матични број:_______________________________________
3. Место рођења и општина:______________________________Држава:___________________________
4. Телефон (фиксни/мобилни):_______________________________________

  Лични подаци родитеља: 
5. Име и презиме мајке: ____________________________________________
6. Јединствени матични број мајке:____________________________________
7. Занимање мајке:________________________________Запослење мајке:_________________________
8. Адреса становања:_________________________________________________
9. Телефон  (фиксни/мобилни):_________________________________________
10. И-мејл адреса:_____________________________________________________
11. Име и презиме оца:________________________________________________
12. Јединствени матични број оца:_______________________________________
13. Занимање оца:__________________________________Запослење оца:__________________________
11. Адреса становања:__________________________________________________
12.Телефон (фиксни/мобилни): __________________________________________
13. И-мејл адреса:______________________________________________________

Остали подаци: 
  Претходно музичко образовање: 

1. Основно музичко образовање (школа, одсек, инструмент):
______________________________________________________________

2. Средње музичко образовање (школа, одсек, инструмент):
______________________________________________________________

       Датум:           Потпис: 
   _______________ _________________________ 

ПОЛ 
1. М      2. Ж
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