
Пoштoвани рoдитељи, 

каo и свих претхoдних гoдина, и oве гoдине, МШ „Живoрад Грбић“ планира активнoсти кoје ће све 
нас учврстити у амбијенту и атмосфери који креирају најплеменитију и најинспиративнију 
уметност  – музику. Наравно, и у овој години, борба за уметност, музику, садржајан и квалитетан 
рад започиње  лепим хтењима, а резултира подршком пријатеља, у нашем случају, пре свега 
родитеља. Да би у школској 2022/2023. у музичкој школи омогућили тренутке који радују , 
обогаћују и унапређују, потребно је да обезбедимо средства за: 

- штимовање и одржавање клавира у школи 
- одржавање и набавку инструмената (гудачки, дувачки инструменти, гитаре, хармонике) 
- Набавку и одржавање наставне и ваннаставне опреме (рачунари, камере, пројектори) 
- Набавку уџбеника и стручне литературе 
- гостовање професора са музичких академија и реализацију мастерклас програма 
- концертна гостовања наших ученика у Србији и иностранству 
- концертну сезону школе 
- техничку подршку нашим концертним програмима на отвореном (бина, озвучење, расвета) 
- опремање наших хорова и оркестара (гардероба, материјал за рад) 
- учешће на такмичењима у земљи и иностранству
Савет родитеља МШ „Живорад Грбић“  је на седници одржаној 15. септембра 2022. једногласно 
донео одлуку да износ донације родитеља ученика МШ „Живорад Грбић“ за школску 2022/2023 
буде:

6000 динара за прво дете из породице које похађа ову школу
3000 динара за друго дете из породице које похађа ову школу
На треће и свако следеће дете из породице се не односи ова одлука

Средства се уплаћују у две једнаке рате (прва, до 1. новембра 2022. друга – до 1. априла 2023.) 
Информације о начину плаћања и броју рачуна на који се донација може уплатити, родитељи ће 
добити од својих разредних старешина.
У овом послу, сви заједно делујемо. Неко кроз креирање, неко кроз организацију, а сви кроз 
подршку једни другима. Јер овај посао ЈЕСТЕ музичка школа. Молим вас да и у овој школској 
години останете наш најзначајнији партнер и родитељским донацијама  помогнете 
функционисање и квалитетно трајање МШ „Живорад Грбић“. Покажимо да смо кроз седам 
деценија трајања, у Ваљеву развили свест да се за уметност, образовање и таленат не може и не 
сме молити, већ да су они приоритет свих нас. 

Хвала на разумевању и подршци. 

директорка школе 
мр Сузана Радовановић Перић


