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Образац бр. 8 

ПРИЈАВА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

Пријављујем се за упис у  ____ (   ) разред _____________________________________________________ 

1. Смјер  _______________________

2. Струка __________________________________________, занимање ___________________________

3. Струка __________________________________________, занимање ___________________________

Напомена: Ученици који се уписују у први разред под бројем 1 уписују смјер гимназије, под бројевима 2 и 3 уписују  струке 

које постоје у школи, а које би одабрали ако не буду примљени за први, односно други избор. 

Име и презиме ученика 

Дан, мјесец и година рођења 

Мјесто рођења, општина, република и држава 

Име и презиме оца, адреса становања и занимање 

Име и презиме мајке, адреса становања и занимање 

Име и презиме старатеља, адреса становања и 

занимање ( ако ученик нема родитеља ) 

Адреса становања ученика 

Документ на основу кога 

се врши упис 

назив школе 

дјеловодни број 

датум и мјесто издавања 

Које стране језике си учио у претходним разредима 

а) ( од III разр. ОШ ) ______________________ 

б) ( од VI разр. ОШ ) ______________________ 

в) у претходном разр. _____________________ 

Који страни језик желиш да наставиш са учењем? 

Прилози уз пријаву: 

1. Оргинално свједочанство о завршеној основној школи, односно о завршеном претходном разреду,

2. Извод из матичне књиге рођених и

3. Дипломе и друге доказе о посебним достигнућима.

Напомена: 

Родитељи ученика првих разреда потребно је да означе један предмет који желе да њихова дјеца 

изучавају  као обавезан наставни предмет: 
1. Православна вјеронаука

2. Католичка  вјеронаука

3. Исламска вјеронаука

4. Култура религија (у првом и другом разреду ) , а Етика у (трећем и четвртом разреду )

У ______________________________, ___________20___.год. Потпис ученика-це 

   _____________________    
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