
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEK 

DOM UČENIKA, LUČKI PRILAZ 4, 31000 OSIJEK 

TEL: 031/203-870 

e-mail: ugo-dom.osijek@os.t-com.hr 

KLASA: 034-01-02/43 

URBROJ: 2158/48-01-2016-1 

 

Na temelju članka 134. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) te 

na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 

2017./2018. („Narodne novine“ br. 57/17.) Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek, Dom 

učenika raspisuje: 

 

NATJEČAJ 

za upis učenika/ca u Dom za školsku godinu 2017./2018. 

 

Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek, Dom učenika upisuje novih 39 učenika 

(13 učenika i 26 učenica) 

 

Prijavi na natječaj za prijam u Dom učenici prilažu: 

 

1) prijavnica (dobije se u Domu), 

2) preslike svjedodžbi o završenom 5., 6., 7. i 8. razredu osnovne škole, 

3) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), 

4) ostale dokumente koji mogu utjecati na izravan upis i pravo prednosti, a prema Odluci o 

uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018. („Narodne 

novine br. 57/17.) 

 

LJETNI UPISNI ROK 

 

PRIJAVE za upis – srijeda 12.srpnja 2017. od 8.00 – 16.00 sati 

OBJAVA konačnih ljestvica poretka – četvrtak 13. srpnja 2017. u 12.00 sati (na 

mrežnim stranicama Doma i oglasnoj ploči Doma) 

UPISI četvrtak 13. srpnja 2017. od 12.00 – 16.00  

.  

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok – petak 14. srpnja 2017. 
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Za upis učenika u Dom učenika Ugostiteljsko-turističke škole Osijek učenik je dužan donijeti 

potvrdu škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo/la na ljestvici poretka, a koja sadrži 

pečat škole i potpis ravnatelja. 

Svi zainteresirani moći će Odluku o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u 

školskoj godini 2017./2018. naći na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, internetskoj stranici Doma učenika Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek ili na 

oglasnoj ploči Doma. 

 

 

 

 

 

UVJETI ZA PRIJAM UČENIKA UČENIČKI DOM 

 

Naziv i adresa 

učeničkog doma 

Smještajni 

kapacitet 

Slobodna mjesta za 

2017./2018. g. 

Ravnatelj doma 

telefon za kontakt, 

dodatne informacije 

Ugostiteljsko-turistička 

škola, Osijek, 

Dom učenika, Lučki 

prilaz 4 

108 kombinirano 

M i Ž 

Ukupno 39 mjesta 

13 za mušku mladež 

26 za žensku mladež 

 

Prijava kandidata 

12.7.2017. godine od 

8.00-16.00 sati 

 

Upis u učenički dom 

 

13.7.2016. od 12.00-

16.00 

 

Učenik je dužan 

donijeti potpisanu i 

ovjerenu potvrdu o 

upisu u školu 

Blaško Menalo, 

ravnatelj škole 

 

Gordana Pavlović, 

voditeljica Doma 

 

 

 


