
Директорима  Домова  здравља Западнобачког и Севернобачког округа 
 
Поштовани, 
Желели бисмо да Вас благовремено обавестимо ,да ће као и сваке године, пред упис ученика у средње 
школе, заседатии Здравствена уписна комисија (формирана испред Министарства здравља и 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја), а заједничка за оба округа, са седиштем у 
Сомбору, а у сарадњи са Школском управом Сомбор. 
Под претпоставком да ће се, надамо се искрено, епидемиолошка ситуација нормализовати, подсећамо 
да би се систематски прегледи будућих средњошколаца морали обавити у Вашим одговарајућим 
службама (Педијатрија или Медицина рада), закључно до 31. маја  2021. у СВИМ ДОМОВИМА 
ЗДРАВЉА ОБА ОКРУГА.  
То је неопходно ради временских оквира припремања, слања и обраде коммплетне потребне 
документације за Здравствену окружну уписну комисију, а да би се за  све тако на време и откуцала сва 
решења за свако дете појединачно и на тај начин би се после полагања пријемних и завршних испита, 
а пре уписа у одговарајући смер, знало тачно где ученик припада. 
 
Молимо да обавестите горе наведене службе да је документација, која је потребна овој комисији: 
1.ОБАВЕЗНО – Лекарско уверење које је започео лекар, где ће на задњој страни истог уписати 
ученикове жељене образовне профиле (највише 3), а након тога упућује се Здравственој уписној 
комисији; 
2.ОБАВЕЗНО -Здравствени картон пацијента (јер се у њему понекад нађу и дијагнозе које пацијенти 
нису ни напоменули, а што зна неретко да измени одлуку о могућем жељеном смеру) . Узњега И СВУ 
ПРАТЕЋУ ЗДРАВСТВЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (не само последњу), због чега се дете лечило и под којим 
дијагнозама (дају се искључиво копије); 
3.У Школској управи Сомбор, на обрасцу који ће добити сваки родитељ ученика, морају се исписати 
ИСТИ ЖЕЉЕНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ који пишу и на лекарском уверењу (јер се разматрају баш ти 
профили због којих је дете одбијено); 
4.Сву документацију ставити у коверту (затворену) и проследити Школској управи Сомбор (лично , 
курир, брза пошта), тј. на начин на који је Вама најлакши. 
 
Адресира се на : 

Прималац: Школска управа Сомбор, Венац Радомира Путника бр.30, 25000 Сомбор, са назнаком за  
Здравствену уписну комисију. 
 
Још само да скренемо пажњу да се на овај начин шаље искључиво документација ученика, који иако 
похађају наставу по ИОП-у (индивидуалном образовном плану), имају ЈОШ НЕКИ ЗДРАВСТВЕНИ 
ПРОБЛЕМ, а  који би био разлог да Здравствена комисија и о њима одлучује. 
 
За све додатне информације и недоумице, можете се обратити на доле наведене е-mail адресе и 
бројеве телефона 
 
С поштовањем, 
Уз жељу и наду за наставак даље сарадње, 
 

Председница Здравствене окружне уписне комисије                                  Руководилац  ШУ Сомбор 
др Богданка Пушић-специјалиста педијатрије мр Милана  Минарски 
bogdankapusic@yahoo.com   susombor@mpn.gov.rs 


