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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРИМЉЕНЕ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ 

 
 

Поштовани родитељи и ученици 
 
Потписивање уговора за ученике примљене у другом уписном року обавиће се приликом 
усељења 31.8.2020. по распореду усељења који важи за све ученике. За потписивање 
уговора понети важећу личну карту и учитану личну карту родитеља. Уз то приложити: 

 1. доказ о уплати аконтације за смештај и исхрану за септембар у износу од 5.358,00 
динара на текући  рачун Дома: 840-785667-33 

 2.  доказ о уплати аконтације за израду ученичке идентификационе  картице, и то: 

 НОВИ  УЧЕНИК: 

      - 700,00 динара на име ИД картице (ради евиденције присуства, исхране и 
коришћења  евентуалних попуста за превоз), на текући  рачун Дома: 840-785667-33. 

 УЧЕНИК КОЈИ ИМА ВАЖЕЋУ КАРТИЦУ: 

      - 249,00 динара на име обнове једногодишње чланарине ЕYCA картице на 
текући  рачун Дома: 840-785667-33 

 УЧЕНИК КОМЕ ЈЕ ИСТЕКАО РОК ВАЖЕЊА КАРТИЦЕ:  

- 700,00  динара  за израду нове картице на текући  рачун Дома: 840-785667-33 

Распоред усељавања: 
 За ученике прве године од 10 до 11 часова, родитељски састанак од 11до 11,30 

 За ученике треће године од 11,30 до 12,30 часова, родитељски састанак од 
12,30 до 13 

 За ученике друге године од 13 до 14 часова, родитељски састанак од 14 до 
14,30 

 За ученике четврте године од 14,30 до 15 часова, родитељски састанак од 15 
до 15,30 

Са собом понети: 
- Лекарско уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено 

способан за самостални боравак у колективном смештају (не старије од 15 дана)  

- Извод из матичне књиге рођених 

- Важећу здравствену књижицу као и фотокопију здравствене књижице 

- Једну фотографију (као за пасош) – само за нове ученике 

- Прибор за личну хигијену, папуче, пиџаме, баде-мантил. 

- Топломер (не сме бити са живиним стубом) 

- Маске 


