
 

 

 

Приемен дел. број _________________           Датум на прием: ____ .06.2021 година 

 

 

П Р И Ј А В A 

 

за запишување на ученици во средните училишта во I (прва) година 

во учебната 2021/2022 година во првиот уписен рок, _________________ пријавување 
                                                                                                                                              (прво / второ / трето)  

 

1. Назив и место на училиштето ____________________________________________________________  

2. Име и презиме на ученикот_______________________________________________________________  

3. Име и презиме на родителот/старателот ___________________________________________________ 

4. Датум и место на раѓање на ученикот ______________________________________________________ 
 

5. Пол на ученикот а) машки б) женски 
 

6. Адреса и место на живеење ______________________________________________________________  

7. Контакт телефон и e-mail адреса __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

8. Назив и место на основното училиште од кое доаѓа ученикот 

______________________________________________________________________________________ 

 

9. Вид на средно образование во кое се запишува  
                        а) гимназиско  б) уметничко   в) стручно  

 

10. Начин на запишување: а) направо  б) повторно 

 

11. Странски јазици изучени во основно училиште 

прв _________________________________________________________________________________  

втор _________________________________________________________________________________ 

 

12. Подрачје/насока - заокружи:  ПМА  ПМБ  ОХА  ОХБ  ЈУА  ЈУБ 

13. Бирам билингвална паралелка    да  не 

14. Бирам паралелка со настава на српски јазик  да  не 

 

 

 



 

 

 

Во прилог на оваа пријава, ги доставувам следните потребни документи наведени во Конкурсот:  

бр   документи  

доставени 
документи 

(заокружува комисијата 

за прием на документи ) 
 

забелешка 
(пополнува комисијата за прием на документи 

доколку има реална потреба) 

 

1  
Oригинални свидетелства 

од VI (шесто) до IX 
(деветто) одделение 

ДА       НЕ  

2  
Извод од матичната книга на 

родените (без оглед на датумот 
на издавањето) 

ДА       НЕ  

3  

Дипломи од освоени (I, II и III) места 
од меѓународни и државни 

натпревари од мајчин јазик, странски 
јазик, природни науки, математика, 

физика, хемија, биологија, 
географија и наставни предмети што 

се од значење за струката 

ДА       НЕ  

 

Со поднесување на оваа пријава, потврдувам дека доставените податоци и документи се со точна и 

вистинита содржина и се обврзувам да ја подигнам доставената документација во рок од 48 (четириесет и 

осум) часа по објавување на ранглистите доколку не бидам запишан/а во училиштето.  
 

 

 

 

Датум на поднесување на пријава и документи ___.06.2021 година 

 

Подносител на пријавата _______________________________________________________ 
                                                                                           (име, презиме и своерачен потпис)  


