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Име( име родитеља) и презиме 

ученика 

 

Дан, месец и година рођења  

Место рођења, општина, 

Република 

место општина Република националност 

Презиме и име родитеља 

- старатеља 

мајка отац старатељ 

Ниво  образовања мајка отац старатељ 

Назив предузећа -  установе 

где родитељи раде,  

телефон 

предузеће, установа место телефон 

мајка    

отац    

Адреса сталног боравка 

ученика и родитеља 

место, улица и број телефон 

фиксни  

мобилни  

Ученик живи са оба родитеља ДА             НЕ разлог 

Укупан бр. чл. домаћинства  

Школа коју ученик похађа  

Разред и смер у школи разред   смер 

Успех у претходној  шк. год.  

Ученик  је становао у Дому ДА                   НЕ 

Награде у школи, ван школе 

и у Дому (I, II, III место) 

 

Награде и похвале Пед. већа ДА                   НЕ 

Изречене в.-дисц.мере у Дому ДА                    НЕ 

Дуално образовање                        ДА                      НЕ 

 

     Уз пријаву прилажем: (заокружите број испред документа који се прилаже) 

1.  Уверење о просечном приходу по члану породице за период  I – III  2020. године; 

2.  Оверена фотокопија сведочанства о завршеном V, VI, VII, VIII разреду основне школе  

   и оверена фотокопија уверења о обављеном завршном испиту;     

3.  Оверена  фотокопија сведочанства о претходно завршеном  разреду средње школе; 

4.  Дипломе и  награде освојене на такмичењима ( која се налазе у календару такмичења ученика) 

   у претходно завршеном  разреду; 

         5.   Награде и похвале са учешћа у активностима у  дому ученика ( за ученике II, III, IV године); 

   6.   Потврда од  школе да је  редован ученик ( за ученике I године);  

   7.   Потврда да није/ јесте  изречена дисциплинска мера у другом дому; 

   8.   Потврда од школе да је ученик уписао дуално образовање.               

 
    ДУК.Ф01(ДУК.П13)                                                              Потпис ученика: _______________________________ 

 

  

 

 
 

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС  У ДОМ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

Датум: 

 

Број: 

 

Надлежност:  Уписна комисија 

http://www.artem.edu.rs/
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