
ДОМ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
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ПРИЈАВА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ              ____________________ 

                                                                                                                                                                                                                 Редни број пријаве 

Име и презиме 
 ученика 

јмбг              

Дан, месец, година и 
место рођења  

 место 

Презиме и име 
родитеља/ 
родитеља 

мајка отац старатељ 

Занимање 
родитеља/старатеља 

мајка отац старатељ 

Назив 
предузећа/установе 
где ради 
родитељ/старатељ и 
број телефона 

 Предузеће/установа место Тел. Моб. 

мајка     

отац     

Адреса сталног 
боравка ученика и 
родитеља/старатеља 

Место/општина  Улица и број телефон Моб. 

Ученик живи са оба 
родитеља 

 

ДА                                             НЕ 
 
РАЗЛОГ: 

Назив школе коју 
ученик похађа 

 

Разред и смер у школи  

Успех у претходној 
школској години 

 

  

Уз пријаву приложена 
су следећа документа: 

1) Сведочанство о претходно завршеном разреду средње 
школе/основној школи 

2) Уверење о приходима по члану домаћинства 
3) Лекарско уверење  
4) Потврда о редовном упису у наредни разред средње школе 
5) Извод из матичне књиге рођених 
6) ___________________________________________________ 

 

Датум:______________________                              Потпис ученика:______________________________ 
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ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ДОКУМЕНАТА 

За ученика-цу _________________________________________, који-а похађа ___________________ 

___________________(назив школе), _________________(смер), ________(разред), са пребивалиштем у  

________________. 

Кандидат је поднео следећа документа: 

1) Сведочанство о претходно завршеном разреду средње школе/основној школи 

2) Уверење о приходима по члану домаћинства 
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5) Извод из матичне књиге рођених 
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