
Средњошколски дом
Николајевска 1
21000 Нови Сад
тел: 021/423-664
e-mail: sdom@eunet.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ O РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА

ЧЕСТИТАМО! На основу поднете молбе и испуњених услова из Конкурса за
пријем  ученика  средњих  школа  у  Републици  Србији  у  установе  за  смештај  и
исхрану ученика за шк. 2017/18. год. примљени сте у Средњошколски дом. 

Усељење ученица у Дом oрганизоваће се у четвртак 31.08.2017. год. од 17.00 до
20.00 часова.  На дан усељења један од родитеља (старатеља) и ученица ће потписати
Уговор. Свечани  пријем нових  ученица  одржаће  домски  психолог  у  учионици  у
19.00 часова. Домска кухиња почиње са радом од петка 01.09., почев од доручка.

Потребно је да извршите следеће уплате на одвојеним уплатницама,  на име ученице.
Уплатнице треба да понесете са собом приликом усељења. Жиро рачун Дома је:

840 – 266667 - 86
позив на број   97     15223100238389

1. Уплата за месец септембар (сврха уплате: уплата трошкова за септембар): 5.358 дин.

Приликом усељења, поред уплатница, потребно је да понесете:
 ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено 

способна за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) –
које се приликом усељења предаје групном васпитачу,

 Оверену здравствену легитимацију,
 Комплетну постељину (јастук, прекривач...), папуче, средства за личну хигијену, 

вешалице, 
 Велике кофере и путне торбе родитељи одмах враћају кући, да би се избегао неред у 

собама.
 Фен за косу (коришћење пегле за косу није дозвољено)

Унапред  Вас  обавештавамо  да  ће  се  први  родитељски  састанак, обавезан  за  све
родитеље, одржати у петак 22.09.2017. у 17.00 часова.

Напомена: Уколико  сте  приликом  подношења  документације  за  пријем  у  Дом
приказали примања по члану домаћинства мања од 1.000 динара  потребно је на упис донети
оверену  изјаву  жиранта која  ће  гарантовати  плаћање  трошкова  становања  и  потврду  о
његовим примањима.

У случају  да  одустајете  од смештаја  у  дом у  обавези сте  да  нас  писменим путем
(мејлом – sdom  @eunet.rs   или поштом) обавестите о одустајању. 

Управа Дома

mailto:sdom@eunet.rs

