ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2020/2021. ГОД.
I Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев, као и за сву децу у породици
(доставити на увид)
II Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља:
за запослене:
- потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба
родитеља детета за које се подноси захтев за упис
за редовне студенте:
- потврда о студирању (за текућу школску годину)
за пољопривреднике:
- уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или
потврда из Фонда ПИО
за родитеље запослене у иностранству:
- потврда о запослењу коју је оверио судски тумач
за пензионере:
- потврда из Фонда ПИО или последњи чек
III За осетљиве групе:
 за децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
- решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску
породицу или Уговор о хранитељству
 за самохране родитеље:
- ако је други родитељ непознат – извод из књиге рођених детета;
- ако је други родитељ преминуо – извод из књиге умрлих за преминулог родитеља
- ако је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест месеци - потврда казнено
поправне установе о издржавању казне
 за децу са сметњама у психофизичком развоју:
- потврда или извештај надлежне здравствене институције или изабраног педијатра
 за тешко оболелу децу:
- потврда изабраног педијатра детета
 за децу тешко оболелих родитеља:
- потврда изабраног лекара да родитељ има: малигну болест, интракранијални тумор, тежу
болест крви и крвотворних органа, инсулин зависни дијабетис, мелитус, хроничну бубрежну
инсуфицијенцију на дијализи и после трансплантације, теже урођене и стечене срчане мане, тежи
облик астме, хроничну неспецифичну болест плућа, активну туберкулозу, системску аутоимуну
болест, тежи облик поремећаја метаболизма, склерозу, прогресивно неуромишићно обољење,
епилепсију, тежи душевни поремећај
 за остале осетљиве категорије:
- решење, потврда или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном
врстом ризика
 за професионалне припаднике војске Републике Србије:
- доказ о радном ангажовању

