
ДОКУМЕНТА

1. Пријава за упис 

  потребна за упис у средњу школу: 

2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално         
сведочанство о завршеном основном образовању и 
васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној 
основној школи 

3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 
шест месеци) 

4. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова и то: 
 

• 
 нормалан вид на даљину/близину (оштрина вида од 0.8 и више.Довољан је и    

молекуларни вид.Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних 
помагала) 

Туристички техничар 

 нормалан слух 
 нормална фунција горњих, доњих екстремитета и кичме  

  
• 

 Нормалана вид на близину.( оштрина вида од 0.8 и више.Довољан је и    
молекуларни вид.Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних 
помагала) 

Угоститељски техничар 

 нормалан слух 
 нормална фунција горњих, доњих екстремитета и кичме  

 
• 

 Нормално функционисање чула укуса и мириса 
Кулинарски техничар 

 Нормалана вид на близину.( оштрина вида од 0.8 и више.Довољан је и    
молекуларни вид.Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних 
помагала) 

 нормалан слух 
 нормална фунција горњих, доњих екстремитета и кичме  

 

 

  



• 
 Нормално функционисање чула укуса и мириса 

Кувар 

 нормалан вид на даљину/близину (оштрина вида од 0.8 и више.Довољан је и    
молекуларни вид.Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних 
помагала) 

 нормалан колорни вид (распознавање основних боја)-црвена,зелена,плава 
 нормалан слух 
 нормална функција равнотеже (може да се креће без тешкоћа) 
 нормална фунција горњих, доњих екстремитета и кичме  
 нормална функција кардиоваскуларног система (нормалан крвни 

притисак,ЕКГ,одсуство срчаних мана) 
 нормална функција респираторног система (нормалан налаз на плућима) 
 нормална функција нервног система (одсуство епилепсије и других 

неуролошких поремећаја) 
 одсуство алергијских манифестација 

 

• 
 нормалан вид на даљину/близину (оштрина вида од 0.8 и више.Довољан је и    

молекуларни вид.Ова оштрина вида може се постићи и ношењем корективних 
помагала) 

Конобар 

 нормалан слух 
 нормална функција равнотеже (преглед специјалисте ОРЛ и вестибуларни 

тест) 
 нормална фунција горњих, доњих екстремитета и кичме  
 нормална функција кардиоваскуларног система (нормалан крвни 

притисак,ЕКГ,одсуство срчаних мана) 
 нормална функција респираторног система (нормалан налаз на плућима) 
 нормална функција нервног система (одсуство епилепсије и других 

неуролошких поремећаја) 
 


