
Пријава за упис у
ПРВИ разред ОМШ

вокалног одсека
за школску 2018/19.

Напомене: Поља обележена сивом позадином су обавезна! Пријаву попуњавати штампаним словима. 
Сатставни део ове Пријаве чини Извод из Матичне књиге рођених, као и документација о претходно заврше-
ном музичком образовању (у случају да ученик жели признавање одређених предмета из ОМШ или СМШ).

Лични подаци
Презиме:  Име:  Одсек: 

Националност:  Бр. моб. телефона:  e-mail: 

Становање и путовање до школе
Адреса становања:   

(улица и број) (поштански број) (место)

Број фиксног тел. на адреси становања:  ( у случају да не постоји фискни тел., уписати бр. мобилног!)

Ученик станује:    

Број чланова домаћинства: 

Удаљеност од куће до музичке школе износи:

    

Од куће до музичке школе ученик путује (одабрати једну опцију која се најчешће користи):

   

Претходно завршено музичко образовање
Ученик је завршио Основно музичко образовање на инструменту  школске 

године, у Музичкој школи  у класи .

У случају завшене ОМШ:
Желим да ми се призна оцена из предмета Солфеђо, на основу документације коју прилажем уз ову Пријаву, 
како не бих похађао/ла наставу из овог предмета:      

У случају завшене ОМШ на инструменту клавир:
Желим да ми се призна оцена из предмета Упоредни клавир, на основу документације коју прилажем уз ову 
Пријаву, како не бих похађао/ла наставу из овог предмета:      

У случају да ученик тренутно похађа СМШ (и слуша предмет Упоредни клавир или предмет Клавир – музички сарадник):
Желим да ми се призна оцена из предмета Упоредни клавир, на основу документације коју прилажем уз ову 
Пријаву, како не бих похађао/ла наставу из овог предмета:      

Остала ангажовања ученика (обавезно је попунити једну ставку)

Упоредо са Музичком школом, ученик ће у школској 2018/19. години похађати:

-  разред основне школе: 

-  разред средње школе: 

-  година вискошколске установе: 

- запослен у: 

- друго: 
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Марковић Марко српско традиционално певање

српска 064 333 2222 marko.markovic@gmail.com

Шабачки пут 177 14000 Ваљево

014 222 999

Са оцем Са мајком

5

До 1 км (око 15 мин. ходом) До 2 км (око 30 мин. ходом) До 5 км До 10 км Преко 10 км

Са оба родитеља Друго:

Клавир 2015/16.

Живорад Грбић - Ваљево Милице Продановић

Да Не

Да Не

III Ваљевска гимназија

Да Не

Пешке Градским превозом Међуградским превозом Друго: личним возилом родитеља



МШ „Живорад Грбић” – Ваљево Пријава за упис у ПРВИ разред ОМШ – вокални одсек

Додатни подаци о музичкој школи
Чланови уже породице ученика (рођени брат или сестра) који похађају МШ „Живорад Грбић” – Ваљево:

Презиме и име:  Инструмент:  Разред: 

Презиме и име:  Инструмент:  Разред: 

Подаци о оцу
Презиме:  Име:  

Ниво квалификација (у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС): 

Занимање:  Запослен у: 

Бр. мобилног телефона:  e-mail: 

Подаци о мајци
Презиме:  Име:  

Ниво квалификација (у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС): 

Занимање:  Запослен у: 

Бр. мобилног телефона:  e-mail: 

Подаци о законском заступнику (уколико је одређен)
Презиме:  Име:  ЈМБГ: 

Место рођења:  Држава:  Држављанство: 

Ниво квалификација (у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС): 
Занимање:  Запослен у: 
Бр. мобилног телефона:  e-mail: 

САГЛАСНОСТИ (уколико је ученик малолетан)
Сходно одредбама Закона о заштити података о личности (Службени гласник РС 97/08, 104/09, 68/12 и 
107/12), потребно је да лице које уписује дете у музичку школу (родитељ или законски заступник) пажљиво 
прочита следеће две изјаве и да се изјасни о њима. Потписом на крају Пријаве потврђује дате изјаве.
Музичка школа се обавезује да прикупљене личне податке о ученику неће учинити доступним неовлашћеним
лицима. Сагласност се може опозвати писменим путем или усмено на записник. 

1) Сагласан сам да личне податке свог детета, које сам добровољно дао Музичкој школи „Живорад Грбић” – 
Ваљево, иста може унети у базу података и може их обрађивати у папирној или електронској форми за по-
требе генерисања неопходних статистичких података као и достављања тражених података Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја. 
Сагласан сам са наведеном изјавом!     

2) Сагласан сам да се фотографије, аудио и видео снимци мог детета начињени у школи, или приликом јав-
ног наступа, могу користити за потребе школских публикација и манифестација, приликом извештавања у 
медијима, на интернет презентацији школе, на друштвеним интернет мрежама и осталим местима и ситу-
ацијама које афирмишу рад школе.
Сагласан сам са наведеном изјавом!    

Потпис (уколико је ученик малолетан)
У Ваљеву

 ___________  2018. године

Потпис родитеља (или законског заступника)

 ___________________________________ 
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Марковић Ненад

6.1

администратор рачунарске мреже ЈП „Пошта Србије”

064 444 3333 nenad.markovic@gmail.com

Марковић Милица

7.1

наставник разредне наставе ОШ „Нада Пурић” – Ваљево

064 555 4444 milica.markovic@gmail.com

НеДа

Да Не

Марковић Милица клавир VI

Марковић Младен виолина I ср.



МШ „Живорад Грбић” – Ваљево Пријава за упис у ПРВИ разред ОМШ – вокални одсек

САГЛАСНОСТИ (уколико је ученик пунолетан)
Сходно одредбама Закона о заштити података о личности (Службени гласник РС 97/08, 104/09, 68/12 и 
107/12), потребно је да пунолетно лице које се уписује у музичку школу пажљиво прочита следеће две изјаве 
и да се изјасни о њима. Потписом на крају Пријаве потврђује дате изјаве.
Музичка школа се обавезује да прикупљене личне податке о ученику неће учинити доступним неовлашћеним
лицима. Сагласност се може опозвати писменим путем или усмено на записник. 

1) Сагласан сам да своје личне податке, које сам добровољно дао Музичкој школи „Живорад Грбић” – Ваље-
во, иста може унети у базу података и може их обрађивати у папирној или електронској форми за потребе 
генерисања неопходних статистичких података као и достављања тражених података Министарству про-
свете, науке и технолошког развоја. 
Сагласан сам са наведеном изјавом!     

2) Сагласан сам да се моје фотографије, аудио и видео снимци начињени у школи, или приликом јавног на-
ступа, могу користити за потребе школских публикација и манифестација, приликом извештавања у меди-
јима, на интернет презентацији школе, на друштвеним интернет мрежама и осталим местима и ситуација-
ма које афирмишу рад школе.
Сагласан сам са наведеном изјавом!    

Потпис (уколико је ученик пунолетан)
У Ваљеву

 ___________  2018. године

Потпис ученика

 ___________________________________ 

Прилог
Савет родитеља Музичке школе „Живорад Грбић” – Ваљево, на седници одржаној 14. 9. 2017. године донео је 
Одлуку о регулисању донација родитеља ученика Музичкe школe „Живорад Грбић” – Ваљево, намењену реа-
лизацији заједничких активности ученика за школску 2017/18. годину. Одлуку Савета родитеља можете у пот-
пуности погледати на сајту школе на адреси: www.muzika.edu.rs, у одељку „Правна акта школе”. 
Одлука о регулисању донација родитеља за реализацију заједничких активности ученика за школску 2018/19. 
годину биће донета на првој наредној седници Савета родитеља и након тога објављена на сајту школе.

Напомене:
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Да Не

Да Не


