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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС 

 ЗА ДОМ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 
 

 

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву, подноси установи следећу 

конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије): 
 

- јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима, 

од V до VIII, уверење о обављеном завршеном испиту) и потврду о упису у средњу 

школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе), 

- сведочанство о завршенoм предходном разреду средње школе (за ученике који 

су уписани у II, III или IV разред средње школе), 

- уверење о приходима по члану породице од 01.01. до 31.03. текуће године, 

издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где 

његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није 

мењано шест месеци пре објављивања конкурса), 

- дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика који се налазе у 

календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја) у предходно завршеном разреду, 

- награде и похвале са учешћа у активностима у установи - дому ученика (за ученике 

који су уписани у II, III или IV разред средње школе). 
 

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс 

неће се разматрати. 

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем 

здравственом стању, с назнаком да је здравствено способан за боравак у установама 

колективног смештаја (не старије од 15 дана).  
 

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима: 

- за прву расподелу - од 05. до 15. јула 2016. године, 

- за преостала слободна места - од 22. до 26. августа 2016. године, 

- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели 

од 22. до 26. августа 2016. године. 

Пријем докумената 05. и 06. јула од 8.00 до 15.00 часова је у холу средње 

школе, а 07,08,11,12,13,14. и 15. јула од 8.00 до 14.00 часова у Дому ученика 

(тел.037 - 3 555 350) 
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