
 

УПУТСТВО 

О ПРИБАВЉАЊУ И ПОПУЊАВАЊУ ДОКУМЕНАТА 

ЗА ПРИЈЕМ И СМЕШТАЈ УЧЕНИКА 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. год. 
 

 

 

1. За конкурисање су потребна следећа документа: 

 
a) ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС У ДОМ 

Образац пријаве се добија у Дому. Пријава се попуњава читко, а захтевани подаци морају 

бити потпуни и без икаквих скраћеница. 

Подаци унети у пријаву морају бити истинити, с обзиром да исти  подлежу провери. 

 

     б)   УВЕРЕЊЕ О ПРОСЕЧНОМ ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ ЗА ПЕРИОД  

ЈАНУАР -  МАРТ  ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 

Образац Уверења  се добија у Дому или код надлежног органа општине. Доказ о приходима 

по члану породице ученик прибавља од надлежног органа општине, где његов родитељ, 

односно старатељ има пребивалиште, које није мењано шест месеци пре објављивања 

конкурса.  

Доказ о приходима се издаје на Уверењу сходно чл. 118. Закона о општем управном 

поступку. (Уверење о просечном приходу по члану породице за период јануар – март 

2018.године.) 

 

      в) ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА СВЕДОЧАНСТВА О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ 

ШКОЛИ – о завршеном V, VI, VII, VIII разреду као и УВЕРЕЊА О ОБАВЉЕНОМ 

ЗАВРШНОМ ИСПИТУ - за ученике који су први пут уписали први разред средње школе. 

 

      г)   ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА СВЕДОЧАНСТВА О ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНОМ    

РАЗРЕДУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - за ученике који су уписани у други, трећи или четврти 

разред средње школе.    

 

      д)   ФОТОКОПИЈА ДИПЛОМА И НАГРАДА 

добијених  на Међународном и Републичком такмичењу у претходно завршеном разреду, 

(такмичења која се налазе у календару такмичења ученика – сајт МПНТР) 

 

      ђ)   ПОТВРДА ДА ЈЕ УЧЕНИК РЕДОВАН ЂАК – за ученике који су уписали први 

разред средње школе ( издаје је секретар школе ) 

 

 

 

Рок за пријављивање на конкурс: 

 

Од   05.  до 17.   јула  2018.године  



 

 

 

 

 

 

 

2.   ОБАВЕШТЕЊЕ за кандидате из осетљивих друштвених група 
 

Ученици  који се налазе на Коначној ранг листи непримљених ученика/ ученица у јулском 

року шк.2018/2019. год. имају право да у  августовском року поднесу следећу 

документацију: 

 

       а)   ДОКАЗ  припадности осетљивој групи (образложење се налази у ОБАВЕШТЕЊУ, 

које ће бити истакнуто на огласној табли и на сајту дома). 
 

       б)    ЗАХТЕВ за посебно рангирање  (добија се  у  Дому).  

 

 

 

3.   Документација коју достављају  примљени ученици : 
 

       а)   УВЕРЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ - издаје се на прописаном обрасцу, са 

назнаком да је ученик здрав и способан  за колективни смештај. Обавезно  се доставља 

Уписној комисији  при потписивању Уговора о смештају и не може да буде старије  од 

15 дана у односу на дан усељења у дом. 

 

        б)    НАЛОГ ЗА УПЛАТУ      -  на име трошкова исхране и смештаја ; 

                                                            -  за  трошкове идентификационе картице 

 

 

 

 Уплатница се добија  приликом усељења у дом.                  

 

 

 
 


