
ПРИЈАВА ЗА УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 
школска: 2020/2021. година 

1. Име ученика/це: ___________________________________

2. Презиме ученика/це: ________________________________

3. Разред који уписује:____________________Који пут: _______________________

4. Инструмент / Глас: _________________________Да ли ученик поседује инструмент:__________

5. Име и презиме професора главног предмета:

_____________________________________________________________________________________

8. Ученик се уписује као:      1.  РЕДОВАН       2.  ВАНРЕДАН
Лични подаци ученика : 

1. Датум рођења :______________________
3. Јединствени матични број: __________________________________________

4. Место рођења и општина:__________________________________

5. Држављанство:__________________________
Лични подаци родитеља, старатеља или хранитеља: 

1. Име и презиме мајке, старатеља или хранитеља: _________________________________________
2. Јединствени матични број мајке:__________________________________________

3. Занимање мајке :________________________Запослење мајке: _____________________________

5. Адреса становања мајке: ________________________________________

6. Телефон мајке:_____________________________

7. Имејл адреса мајке: _________________________

8. Име и презиме оца , старатеља или хранитеља: __________________________________________

9. Јединствени матични број оца:___________________________________________

10. Занимање оца: ____________________________Запослење оца: ____________________________

11. Адреса становања: _____________________________________________

12. Телефон оца: _______________________________

13. Имејл адреса оца: ___________________________
Остали подаци : 

1. Основна или друга школа коју ученик/ца паралелно похађа:
________________________________________________________________________________________
2. Разред који похађа ученик/ца у тој школи ове школске године:
_______________________________________________________________________________________
3. Претходно музичко образовање (ако га има и име школе у којој је стечено) :
_______________________________________________________________________________________
4. Напомена:
________________________________________________________________________________________

        Датум уписа :  

_________________ 

        Потпис родитеља : 

 __________________________ 

  П ОЛ 
   1.  М         2. Ж

Подношењем пријаве родитељ, односно други законски заступник потврђује да је 
обавештен да се сви подаци прикупљају и обрађују у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и васпитању.
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