
На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС", број 18/10 
и 55/13), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС", бр.

36/10 и 55/12) и Решења број: 451 -02-1315/2016-05 од 22.04.2016. године,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА 
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

1. УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ

Право на смештај и исхранууустанови за смештај и исхрану ученикау Републици Србији (у даљ емтек- 
сту: установа) имају ученици средњих шкбла чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе, који су први пут уписан и у одређени разред у текућој школској години, чије 
се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије 
пребивалиште није у  седиш ту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у  установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у  
региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и исхрану под условима из става 
1. ове тачке и применом блажих критеријума.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документа- 
цијом, односно овереним фотокопијама.

2. БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА

Ред.
бр.

Назив установе
Смештајни
капацитет

1.
Дом ученика средњих школа -  Београд, 
Хајдук Станка бр. 2, тел: 011/2423-248  
Интернет адреса: №Ут.(Јотћеодгас1.г5

947
+ 170 за дефицитарна 

занимања

а)
РЈ „Петар Драпшин” -  Београд,
ул. Краља Петра бр. 83, тел: 011/2627-333
е-таИ: с1опк1гар8т (® § т а 11.соп1

176
+20 за дефицитарна 

запимања

б)
РЈ „Змај” -  Земун,
ул. Александра Дубчека бр. 1, тел: 011/2193-608, 3167-022 
е-та11: 2шај@с1от1зеодга(Ј.г5

180
+20 за дефицитарна 

занимања

в)
РЈ „Стеван Чоловић” Београд, 
ул. Хумска бр. 8, тел: 011/2647-660  
е-таП: (1от.со1о\пс(б)5ћ1).г5

104

г)
РЈ „Алекса Дејовић” -  Београд,
ул. Хајдук Станка бр. 2, тел: 011/2404-234
е-таП: с1от.с1ејоу1с@5ћћ.г5

179
+110 за дефицитарна 

занимања

д)

РЈ „Карађорђе” -  Београд, 
ул. Радоја Домановића бр. 27, 
тел:011/2411-961, 2411-865 
е-таИ: (1от.кагас1јог@5ћћ.г5

308
+ 20 за дефицитарна 

занимања -~л

3



Ред.
бр.

Назив установе
Смештајни
капацитет

2.

Дом ученика средње железничке школе -  Београд, 
ул. Здравка Челара бр. 14, тел: 011/2072-600  
е-шаЈ: оШ се@ с1отисешка.сот 
Интернет адреса: \лдлдлг.(Зотисет1<а.сот

600

3.

Дом ученика средње ПТТ школе -  Београд,
ул. Здравка Челара бр. 16, тел: 011/2070-090, факс: 011/3291-035
е-та]1: оШсе@рП<1от.ес1и.Г5
Ин гернег адреса: т\'ш.рП:с1от.е(1и.п;

300

4.

Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд" -  Београд,
Падинска Скела, ул. Панчевачки пут бр. 39,
тел. Дома: 011/8871-858, факс: 011/8872-592,
тел. школе: 011/2712-715, факс: 011/2711-834
е-таП: (1отркћ@уек1ог.пеГ, е-та11:5ко1арк1з@§таЈ1.сот

125

5.

Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић” -  Београд, 
ул. Крунска бр. 8, тел: 011/3304-802, 3304-805, 3303-806 
е-тај1: И(Ија(1ј@јеИсатЈ1оуапоу1с.е(1и.Г5 
Интернет адреса: вдут.јеНсатПоуапоук.еби.гб

455

6.

Дом ученика средњих школа -  Ниш,
ул. Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш, тел: 018/4212-051,
тел/факс: 018/4575-833
е-таН: с1о т и с е т к а т 8@ §т а 11.с о т
Интернет адреса: гтш.(1отисет1<а8ге(1пЈ1ћ5ко1ап18.г5

309
+ 32 ученика са 

смеШњама у  развоју

7.
Дом ученика ередњих школа „Младост” -  Алексинац,
ул. Буцекова бр. 2, 18220 Алексинац, тел: 018/804-736, 808-600
е-таИ: (1оттп1а(к>51:@пеоћее.пе1:

100

8.

Дом ученика средњих школа -  Прокупље,
ул. Вука Караџића бр. 10, 18400 Прокупље,
тел. директора: 027/330-154, тел/факс: 027/334-066
е-таИ: 1:орс1от@ћео1:е1.г5
Интернет адреса: шм№.(1отисеп1карк.ес1и.г5

138

9.

Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево” -  Ваљево 
ул. Владике Николаја бр. 54, тел: 014/240-881, 221-557, 
факс: 014/240-885
е-таИ: ро1ј5ко1ауа@т1:5.г5, е-таИ: ро1ј5ко1ауа@§таП.сот 
Интернет адреса: шшш.ро1јорпуге<1па5ко1а.е(1и.г5

104

10.

Дом ученика средње млекарске школе „Др Обрен Пејић” -  Пирот, 
ул. Николе Пашића бр. 173, тел. школе: 010/311-258, 
тел. Дома: 010/313-718, тел. директора: 010/313-719  
е-таП  Дома: (1отр1т1е1<@уаћоо.сот, 
е-таП  школе: р1т1е1<51<о@т1:5.г5

75
+ 15 студената

11.

Гимназија „Вук Караџић” са домом -  Бабушница, 
ул. 7. јула бб, гел: 010/385-026  
е-таН: дјтћаћ@р1:1:.г5 
Интернет адреса: улл/ш.д1тћаћ.е(1и.г5

34.

12.

Специјална школа е Домом ученика „Бубањ” Ниш,
ул. Бубањских хероја бр. 3, тел. 018/263-154, тел/факс 018/263-801
е-таИ: 8ко1аћићапј@т18.гб
Интернет адреса: \улу\у.8ко1аћићапј.е<1и.г8

• --V - • - -Л' ! 
25

.
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РеАСТ: 
бр. .

Назив установе
Смештајни
капацитет

13.

Дом ученика средњих школа — Леековац, 
ул. Кајмакчаланска бр. 24, тел/факс: 016/242-172, 260-250  
е-таИ: оШсе@с1отисетка1е.г5 
Интернет адреса: ^тш .(1отисетка1е.г5

145
+ 135 студената

14.

Дом ученика средњих ш к о л а В р а њ е,
ул. Моше Пијаде 5р. 41 17500 Врање, тел: 017/422-035,416-225, факс: 017/411-692
е-таП: с1отисегпкауг(«)т15.г5
Интернет адреса: шлллг.с1отисеткауг.со.г5

170
+ 130 студената

15.

Техничка школа са домом ученика „Милентије Поповић"
-  Црна Трава, Милентија Поповића бб,

тел. директора: 016/811-114, тел. рачуноводства: 016/811-621
е-таП: 55тИрорсг1:1@§таЈ1.сот

76

16.

Дом ученика средњих школа -  Сурдулица, 
-  Бело Поље, тел: 017/812-012, 815-255 
е-таП: (1отис5геЉиг(д)т1:5.г5 
Интернет адреса: уллтг.(1от5иг{1иИса.ог§

100

17.

Дом ученика срецњих школа -  Босилеград, 
ул. Иве Лоле Рибара бб, тел: 017/878-483  
е-таП: (1ојстоу.гога@ §таП.сот 
Интернет адреса: т\гш.с1и551)05Педга(1.гз

52

18.

Угоститељско-туристичка школа са Домом ученика 
-  Врњачка Бања, ул. Омладинске стазе бр. 6 

тел. школе: 036/611-379, Дом ученика: 036/611-632  
е-таИ: идо5П:иг51<о1а@рП.Г8, (1отисепЈ1<а@и1:5.ес1и.г5

85 \
+ 28 студената .

19.

Дом ученика средњих школа -  Краљево,
ул. Карађорђева бр. 262, тел/факс: 036/352-663, 352-964
е-таП: (1отисепП<а.(1Јгек1ог@дтаЈ1.сот,
Интернет адреса: шш№.(1откга1јеуо.г5
Студентски дом, ул. Доситејева 19, тел: 036/383-360, е-таП: 5Г(1отку@т1:5.г5

320
+ 160 студената

20.

Дом ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар" -  Крушевац, 
ул. (Ћирила и Методија бр. 11), Луке Ивановића бр. 11 
тел: 037/411-700, 411-791, 411-777
е-таП: о№се@т!:ета1:-кги5еуас.огд.г5, 8екге1аг@т1ета1-кги5еуас.ог§.г5 
Интернет адреса: ^длгшлтегпаГ-кгибеуас.огд.гб

115
+  вученика  

са сметњама у  развоју

2 1 .

Дом за децу „Јефимија” -  Крушевац,
ул. Веселина Николића бр. 51 тел: 037/421-027, 423-653
е-таП: (Иге1<1:ог@јеГ1т1ја.огд.г5
Интернет адреса: т^ш.јеОтшја.огд.гб

55

2 2 .

Дом ученика средњих школа -  Трстеник, 
ул. Дамјана Максића бр. 2, тел: 037/711-865
е-таП: с1отисепП<а1Т5{етк@§таП.сот, е-таП: сИге1<1:огс1от1:5@§та11.сот 
Интернет адреса: ^™то.(1отисетка1:г51:епП<.ес1и.г5

50
+ 24 студента

'П-т*

Дом ученика средњих школа -  Чачак,
'р ! .  Учжгељска бр. 8, тел: 032/341-695, 032/348-180, 222-326, 

факс: 032/222-533

^-п»гга: л»ПАП№.(1пт11ГРП1ка-гагак.г8

120

24.

7 . г- *  ^злентр (са цпмпм ученика) -Ћ уприја,
» »и  ,(^ П '= ти п  Љ». 1Рп/факг- 0 3 5 /8 4 7 7 -3 4 4 , 8473-17,7,
1 ■Ј’ег ?̂*!Т11..рН11.г5| аг1т1П151-гаР1ЈаГ®Га1рг11-1.Р(111.гк 
I Р *  '* Л, Л ,рг1п гк

96



Ред.
бр. Назив установе ^пацитет

25.

Дом ученика средњих школа „Срећно”- Ћуприја, 
ул, Кнеза Милоша 66, 35230 Ћуприја, 
тел/факс: 035/8871-950  
е-таЛ: <1ош.исепЈка.5геспо@дта11.согп

99

26.

Дом ученика средњих школа -  Крагујевац,
ул. Саве Ковачевића бр. 23, тел. директора: 034/303-400,
тел. секретара: 034/303-401, тел. васпитача: 034/303-404,
факс: 034/6335-262, 034/308-530
е-таИ: аг1:ет@аг1:ет.ес1и.г5

3 4 1 + 1 0 0
{по завршетку 

реконсшрукције)

27.

Дом ученика средњих школа „Јагодина” -  Јагодина, 
ул. Бранка Радичевића 6р. 1, 
тел: 035/221-323, 223-488  
е -т а 11:с1отисеткаја§о(1та@ уаћоо.сотп

224
+ 106 студената

28.

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић” - Крагујевац, 
ул. Радоја Домановића бр. 2, 
тел: 034/370-201, 302-210, факс: 034/370-205  
е-таИ: тес15к§бот@ §таП .сот

135

29.

Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац" 
-  Свилајнац, ул. Краља Петра Првог бр. 64, 35210 Свилајнац 
тел. централа: 035/323-594, директор: 035/323-597,
Дом: 035/321-197, факс: 035/312-177
е-таП: (1от@ро1јуе1-5уП.е(1и.г5, (Игектг@ро1јуе1:-5У11.ес1и.г5
\^ш\лг.ро1јуе(:-8у11.е(1и.г5

420 + 130
(м о з авршетку изхрадње 

анекса Дома)

30.

Дом ученика Пољопривредно-ветеринарске школе -  Рековац, 
ул. Краља Петра I бр. 15
тел: 035/8411-992, 035/8411-434, факс: 035/8411-134
е-таП: ру5ко1агекоуас@ рП.Г5, с !о т .исеп1ка@ру5ко1 агекоуас.ес!и .гз

105 + 50 студената

31.

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај” 
-  Јагодина, ул. Славке Тјурђевић бр. 8, 35000 Јагодина, 
тел/факс: 035/8223-204, 240-166 
е-таП: 5ко1агад1иуе035@т1:5.г8

75 ; ■ ■ |

32.

Школа са д о м о м  за учени ке ош тећ ен ог  слуха -  Крагујевац, 
ул . Старине Новака бр. 33, тел: 034/323-662, ф акс 034/317-145  
е-т аП : 5ко1а2ад1иуе@т1:5.Г5 
Интернет адреса: №тлл5ко1а2ад1иуе.е<}и.г5

5°

33.

Дом за децу и омладину „Петар Радовановић” -  Ужице,
ул. Немањина бр. 52,
тел. централе: 031/511-366, 031/511-346,
тел. директора: 031/521-584, факс: 031/511-347
е-таП: оШсе@(1отрги21се.огд.г5
Интернет адреса: ^тш.сЈотпрпшсе.огд.гб

265

34.

Дом ученика средњих школа -  Ужице, 
ул, Ужичке републике бр. 116, 31000 Ужице, 
тел: 031/552-645, 554-199 
е-таП: с!отисешка@пео1)ее.пе1

" 1
 ̂ ■' .... ; ' ' ■ : |

1 5 2  ■

35.

Дом ученика средњих школа, — Ивањица, 
ул. Милинка Кушића бр. 112; 32250 Ивањица 
тел. 032/661-513, тел./факс 032/660-350 
е-таП: (1отис1у@пео1зее.пе1
Интернет адреса: \у\\г№.(1отисетка.ес1и.г8 '

68

6



Ред.
бр. Назив устакове Смештајни

капацитет

36.

Дом ученика пољопривредне школе „Љубо Мићић" -  Пожега,
ул. Болничка бр. 2, 31210 Пожега
тел: 031/811-131, 3816-478
тел. Дома: 031/3816 591
е-шаЈ1: 551јит1сро21@ рП.Г5
Интернет адреса: ^™/ш.ро1јорпуге(1паро2е§а.е(1и.г5

160

37.

Дом школе за слушно оштећену децу „Миодраг Матић” -  Ужице, 
ул. Драгише Лапчевића бр .1 , тел: 031/563-692, 
факс: 031/563-690  
е-шаП: 5ресца1па5ко1а@ш1:5.г5

60

38.

Дом ученика средњих школа -  Зајечар,
ул. Скопљанска бб, тел: 019/430-915 тел. директора: 019/430-914
е-гпаП: 1п1егпа1:2а@т1:5.г5
Интернет адреса: швдш.Јп^егпа^га.гпапјелпЉ

270

39.

Дом ученика средњих школа -  Књажевац, 
ул. Капларова бр. 10, тел: 019/733-142, 730-106 

тел. директора: 019/730-105, факс: 019/733-142  
е-таП: (1и55.кпја2@т1:5.г5

100

40.

Дом ученика Пољопривредно-ветеринарске школе „Рајко Боснић” 
Буково -  Неготин, ул. Буковски пут бб, 19300 Неготин 
тел/факс директора: 019/542-055, управник: 019/549-711, 
секретаријат: 019/548-755, рачуноводство: 019/546-919  
е-таИ: ћикоуо@т1:5.г5 
Интернет адреса: ллтош.ћикоуо.еЈи.гб

100

41.

Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић”
-  Пожаревац, ул. Илије Бирчанина бр. 70, 
тел. централе: 012/223-388
Дом - у л .  Косте Стаменковића бб, тел. управника: 012/7516-416  
е-таИ: с1отисеш ка@ т1:8.г5, е-таИ: (Игек1:ог@ро1Ј5к.е(1и.Г5

173

42.

Дом за децу и омладину „Станко Пауновић” -  Неготин,
ул. Бадњевска бр. 5, 19300 Неготин, тел. директора: 019/541-800,
тел. васпитача: 019/541-933
е-таП: (1от51:апкораипоу1с@дпш1.сот

40
+ 10 студената

43.

Средња пољопривредна школа са домом ученика -  Шабац, 
ул. Војводе Путника бр. 58, 
тел/факс: 015/349-885, тел: 015/344-583, 349-884 
е-таП: 5гефо1јбко1а@р1:1:.г5, (1отро1ј5ко1е@р1:1:.г5

70

44.

Дом ученика средњих школа „Бранково коло” -  Нови Сад, 
ул. Епископа Висариона бр. 3,
тел. зборнице: 021/528-263, тел. директора: 021/528-073  
тел. службе за смештај и исхрану: 021/425-441  
е-таП: оШсе@ћо5(е1п5.сот, е-таИ: сИгес1:ог@с1отћгап1<оуоко1о.Г5 
Интернет адреса: \лллгм.ћо51:е1п5.сот

423

Средњошколски дом — Нови Сад,
ул. Николајевска бр. 1, тел/факс: 021/523-636
■е-шаЈ1: 5(1от@еипе1:.г5
•^. Јј=_Јпет адреса: №шш.5ге(1пјо5ко151ас1от.е(1и.г5

200

32 основно и средње образовање „Милан Петровић”

јжзд„ анр 32, '' ' .....................
1Г1 =Е ::-2'.Е ‘5521-253 факс: 021/6616-366  

т-тш 1- 1ч5Пјг?5"гг' =г.гч .Интернет адрееа: \лддлу.5тр.ес1и.Г5

50 заученике 
са сметњама у  развоју под 

посебним условима
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47.

Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина” -  Зрењанин,
ул. Цара Душана бр. 4,
тел: 023/561-467, 561-498, факс 023/534-840
е-та11: догапр@2пп1:.е(1и.Г5
Ингернет адреса: ^у^д^.гпт.еДи.гб

252
+ 62 (по добијању 

одобрења трађевинске 
инспекције)

48.

Дом ученика средњих школа -  Сремска Митровица, 
ул. Планинска бр. 1, тел/факс: 022/631-722  
е-шаИ: бтпс1от5@т1:5.г5, е-таП: 5екге1апја1:(б)(1отисеп11<а-5т.е(1и.г5 
Интернет адреса:дотт.<Зотисетка-5т.еби.г5

184

49.

Дом ученика средњих школа -  Суботица,
ул. Харамбашићева бр. 22, 24000 Суботица, тел: 024/555-510,
факс: 024/525-522
е-таИ: с1от@т1:еп1а1:5и.е(1и.г5
Интернет адреса: м\^ш.т1:ета1:5и.е(1и.г5

- -464 ]

50.

Дом ученика средњих школа „Никола Војводић” -  Кикинда, 
ул. Бранка Вујуна бр. 13, тел. 0230/436-212, факс: 0230/23-921  
е-тај!: п1ко1а\'ОЈ\'ос]Јс(2;.;11икЈкЈп(1а.ес1и.г5 
Интернет адреса: ш\уш.с1икјк1пс1а.е(1и.ге

137
+ 58 студената

51.

Дом ученика средњих школа -  Сомбор,
ул. Стапарски пут бр. 1/А,
тел: 025/433-660, факс: 025/433-670
е-таЛ: (1от8отђог(а),р11:.г5. е-таП: ко.с1отисеп1ка@пеођее.пе1: 
Интернег адреса: ^шуу.сЈотхотђог.есЗи.г.ч

254

52.

Дом ученика средњих школа -  Вршац, 
ул. Стевана Немање бр. 9, 
тел: 0 Ј 3/838-011, тел/факс: 013/830-466 
е-таИ: гасип0у0(181у0@ш1егпа1-уг5ас.ес1и.г8 
Интернет адреса:\у\у\у,т1:егпа1-уг8ас.ес1и.г8

160
+ 50 сшуденаша

53.

Дом ученика пбљопривредне школе -  Футог, 
ул. Царице Милице бр. 2, 21410 Футог
тел: 021/895-096, 021/895-258, 893-044, тел. директора: 021/895-096, 893-970,
гел/факс рачуноводства: 021/895-096
е-та11: ро1јо8ко@еипе1;.г8
Интернет адреса: \у\у\у.ро1јо8ко.ес1и.г8

190
■- I 

■I

. -54..

Основна и средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак”
-  Руски Крстур, ул. Русинска бр. 63,
тел: 025/705-030
е таИ: регго5о@пео1)ее.пе1
Интернет адреса: шшш.ре1:гоки2тјак.ес1и.г5

■'; ■ 2
80

■ ■ - : ■ ■ •  ■ :
55.

Техничка школа са домом ученика -  Апатин,
ул. Пригревачка бр. 72, тел/факс: 025/772-731 ’

е -т а П : 50.1:е11-5ко1а-ар@пео1)ее.пе1:,
е-таИ: 1:5с1и.кпј1д@1:ећп1ска-ара1:т.ес1и.Г5
Интернет адреса: шшш.1:ећгпска-ара1:1п.е(1и.г5

100

56.

Ш колски центар за васпитање и образовање слушно оштећених лица 
-  Суботица, ул. Зрињског и Франкопана бр. 2, 
тел: 024/556-119, факс: 024/527-449  
е-таИ: 5ксеп1аг@1Јррпе1.г5

100

57.

Гимназија „Јан Колар” са домом ученика -  Бачки Иетровац, 
ул. Фискултурна бр. 15, 21470 Бачки Петровац 
тел: 021/781-844  
е-таП: дјкиИ.@51саћ1е.пе1:

75

8
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58.

Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи" -  Сента,
ул. Поштанска бр. 18, 24400 Сента
тел: 024/816 700, факс: 024/817-775
е-шаИ: 5о1уа1@1зо1уа1-2еп1;а.е(1и.Г5
Интернет адреса: ^тош.ћо1уаЈ-геп1:а.ес1и.г5

150

59.

Студентски центар „Приштина” -  Косовска Митровица, 
ул. Џона Кенедија бр. 6,
тел: 028/425-509, 028/425-508, факс: 028/425-511  
е-тпаП: ксктСа)\'ега1:.пе1

64

60.

Дом ученика средње медицинске школе -  Косовска Митровица, 
ул. Лрварска 1,
тел: 028/498-395, факс: 028/498-396  
е-таИ: тес!5ко1акт@ уаћоо.сот

104

61.

Студентски центар „Бор" -  Бор, 
ул. Краља Петра Првог 5р. 14, 19210 Бор, 
тел: 030/433-521, факс: 030/441-191  
е-таН: 5Шс1еп1:5к1сеп1:аг1)ог@уаћоо.сот 
Интернет адреса: ллдлдлг.5Шс1еп1:51<1сеп1:агћог.сот

54

62.

Дом ученика техничке школе „Никола Тесла” -  Костолац,
ул. Боже Димитријевића бб, 12208 Костолац,
тел/факс директор: 012/241-841, тел. Дома: 012/241-328
е-таП: 1бко. Јот@т1:5.г5
е-таП: 15коШге1<1ог@)ћо1таЈ1.сот
Интернет адреса: №№ш.1ећп1скако51:о1ас.ес1и.г5

60

63.
Средња школа „Свети Трифун” -  Александровац, 
ул. Крушевачка бр. 8-10, 
тел/факс: 037/751 117 
е-таП: р15_5ЈтШп1@т1:5.г5

60

64.

Посавотамнавска средња школа -  Владимирци, 
ул. Светог Саве бб
Дом ученика, ул. Милована Глишића бб 
тел: 015/513-245, факс: 015/514-506  
е-таН: р05аУ01:атпаУ5ка@т1:5.г5 
Интернет адреса: т\гш.5Су1асИгтгс.ог§;

150
(по завршетку 

изЈрадње)

: . , Укупан капацитет д о м о в .1 \  •■смик«! \ 1*г11\о шпп С |)ом |м

10.784
+  442 /по занршсгку 

1кч\омс гр\ кииј<1.
И 11 |ЈЈЛЊИ И ДООИЈНП>\

одопрс-Њс! Г|)а1)('ии|[( ке 
инсп..

+  88 .ученшчМ сл 
сметњама у развоју/ 

+  766 п у д с п Ј т а

З&ззнове у оквиру својих смештајних капацитета -  до 10% од расписанот броја, иаменски определ.ују за 
о в з ж а ј  и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.



3. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 
у следећим роковим:

-  за прву расподелу—од 5. до 15. јула 2016. године,
-  за преостала слободна места -  од 22. до 26. 

августа 2016. године,
- з а  осетлшве друштвене групе, за оне који нису 

добили смештај у првој расподели -  од 22. до 26. 
августа 2016. године.

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, 
уз пријаву на конкурс, подноси установи следећу 
конкурсну документацију (оригинална документа 
или оверене фотокопије):

-  јавне исправе о завршеној основној школи 
(сведочанства о завршеним разредима од V до  
VIII и уверење о обављеном завршном испиту) 
и потврду о упису у средњу школу (за ученике 
који су уписани у I разред средње школе),

-  сведочанство о завршеном претходном разре- 
ду средње школе (за ученике који су уписани у 
II, III или IV разред средње школе),

-  уверење о приходима по члану породице од 1.1. 
до 31. 3. текуће године, издато од стране надле- 
жног општинског органа из места пребивали- 
шта где његов родитељ, односно старатељ има 
пребивалиште (да пребивалиште није мењано 
шесг месеци пре објављивања конкурса),

-  диплому и друге награде са учешћа на такмиче- 
њима ученика, која се налазе у календару так- 
мичења ученика (у организацији М инистар- 
ства просвете) у претходно завршеном разреду,

-  награде и похвале са учешћа у  активностима 
у установи -  дом у 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 јездравствено способан за боравакууста- 
новама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Након истека рока за пријављивање на конкурс, 
сходно достављеној документацији, утврђује се 
редослед кандидата за пријем у установу на основу

успеха оствареног у претходном школовању и соци- 
јално-економског статуса породице, и то:

Успех остварен у  претходном  школовању

(1) општи успех од V  до VIII разреда основне 
школе (за ученике I разреда средње школе) -  
исказује се бројем бодова тако што се општи 
успех од V  до VIII разреда помнож и бројем 7;

(2) општи успех из претходно завршенОг разре- 
да средње школе (за ученике осталих разре- 
да средње школе) -  исказује се бројем бодова  
тако што се општи успех из претходно завр- 
шеног разреда помнож и бројем 7 и додају 3 
бода;

(3) резултати постигнути на такмичењима уче- 
ника VIII разреда основне школе (за ученике 
I разреда средње школе), односно резулта- 
ти постигнути на такзличе&има ученика из 
претходно завршеног разреда средње школе 
(за ученике осталих разреда средње школе)
-  вреднују се тако ш то се кашшдату који је 
освојио прво место на међуаародмом и репу- 
бличком такмичењу које се  налази у  кален- 
дару такмичења ученика додаје 5 бодова, за 
освојено друго место 4  бода. а за  освојено  
треће место 3 бода;

(4) владање ученика у  дом у учемлжа у претходној 
школској годшш (за ученага Пј Ш  и IV разре- 
да средње школе) -  пожваде ж ваграде педаго- 
шког већа дома ученнжа, одношо васпитно- 
дисциплинске мере.

Владање ученика у дому учеамка у претходној 
школској години -  вреднује се тзшо ш го се кандида- 
ту који је за укупан рад и ажзжвжосш у  дом у учени- 
ка претходне школске шднме ватрађен или похва- 
љен додају до 3 бода.

За изречену васшвко-Јшсжиншшсжу меру у  
претходној школској г о р ш  ж аш рерту се умањује 
укупан број бодова, и т о  за:

-  укор пред искључење из дамаучгмика -  4 бода,
-  искључења из дома учетнжж -  5  бодова. ;

2) С оцијално-економош  сшжус породнпе

Социјално-економски сетгЈС мороаице утврђу- 
је се на основу просека укуит т  месечних прихода  
по члану породице учееика, з& нериоа јану-ар-март 
текуће године.

Број бодова за просек ужунних месечних при- 
хода по члану породиже учашикж за  жд>иод јануар- 
март текуће године и зн о о е

-  од 80 до 99% од просечне заваме без пореза и 
доприноса по запосне-Еом у  РенублЈпр! Срби- 
ји — 1 бод;

10



-  од 60 до 79% од просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у Републици Срби- 
ји -  2 бода;

-  од 40 до 59% од просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у Републици Срби- 
ји -  3 бода;

-  од 20 до 39% од просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у Републици Срби- 
ји -  4 бода;

-  од 00 до 19% од просечне зараде без пореза и 
доприноса по запосленом у Републици Срби- 
ји -  5 бодова.

Просечна зарада без пореза и доприноса по запо- 
сленом у  Републици Србији, за период од 1. јануара 
до 31. марта текуће године, рачуна се према подаци- 
ма Републичког завода за статистику.

6. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

1) Рангирање

Кандидати који су поднели пријаву с потпуном  
конкурсном документацијом рангирају се према 
укупном броју бодова оствареном по свим основама 
које се вреднују за пријем у одговарајућу установу.

Рангирање се врши на основу достављене доку- 
меитацмје.

2) Предност у рангирању

Када већи број кандидата од броја предвиђе- 
ног за пријем у установу оствари исти број бодо- 
ва, предност у рангирању, до броја предвиђеног за 
упис, има кандидат:

(1) без једног или без оба родитеља,
(2) који има већи број бодова по основу општег 

успеха у  претходном школовању,
(3) који је за свој рад и активности у дом у уче- 

ника претходне школске године награђен или 
похваљен одлуком педагошког већа.

3) Приговор на ранг-листу

Ранг-листу кандидата за смештај (прелиминар- 
на листа) утврђује установа, односно комисија коју 
образује директор, и она је дужна да стави на увид 
заинтересованом ученику, његовом родитељу или 
старатељу податке везано за спровођење поступка 
по расписаном конкурсу за смештај ученика у уста- 
нови, у  складу са законом.

У установама чије је седиште на територији једи- 
нице локадне самоуправе у  којој је језик националне 
мањине у  службеној употреби ранг-листа кандида- 
та за смештај утврђује се по Прибављеном мишљењу 
националног савета нациОналне мањине.

Ако национални савет, и поред уредно доставље- 
ног захтева установе, у  року од пет дана не доста- 
ви мишљење, ранг-листа кандидата утврђује се без 
прибављеног мишљења.

Сваки кандидат има право приговора на ранг- 
листу у року од осам дана од дана њеног објављи- 
вања на огласној табли, односно на интернет адреси  
установе.

Установа, односно комисија дужна је да о свим  
приговорима одлучи у  року од осам дана од дана 
истека рока за истицање приш вора, након чега 
објављује коначну ранг-листу кандидата за смештај.

Установа, односно комисија не објављује јавно, 
на ранг-листи, следеће личне подагке о ученицима: 
јединствени матични број грађана ученика, адресу  
њиховог становања, број телефона, као и нарочито 
осетљиве податке о ученицима.

4) Одлучивање

Одлуку о праву на смештај доноси директОр 
установе, на основу коначне ранг-листе, најкасније 
у року од три дана од дана истека рока за одлучива- 
ње о приговорима ученика.

Одлука директора је коначна.
Усганова објављује одлуку на својој огласној таб- 

ли и на интернет адреси.
Ученик који је смешген у установу има право и 

на исхрану.

5) Смештај

На основу броја бодова на коначној ранг-листи  
установа врши распоређивање кандидата по објек- 
тима, односно собама.

Смештај ученика организује се одвојено према 
полу и узрасту, у складу с могућностима установе.

Ученик је дужан да приликом усељења у устано- 
ву достави лекарско уверење о здравственом стању, 
у складу са тачком 4. овог конкурса (уверење о оп- 
штем здравственом стању, са назнаком да је здрав- 
ствено способан за боравак у  установама колектив- 
ног смештаја -  не старије од 15 дана).

Ученику се обезбеђује смештај и исхрана у уста- 
нови док траје редовна настава.

Ученик, његов родитељ или старатељ учествују у  
финансирању дела трошкова смештаја и исхране у  
установи.

О смештају и исхрани ученика у  установи закљу- 
чује се уговор са родитељем, односно старатељем  
ученика.



7. КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ 
ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

Кандидати из осетљивих друш твених група, 
који према редоследу на коначној ранг листи нису  
добили смештај у првој расподели, имају право да у 
року из тачке 3. овог конкурса (од 22. до 26. августа 
2016. године) поднесу захтев установи да се посебно  
рангирају у оквиру наменски опредељених капаци- 
тета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом 
доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и 
т о :' ' ■

-  из материјално угрожене породице -  решење 
Центра за социјални рад да су примаоци стал- 
не социјалне помоћи (оверена фотокопија),

-  ученици без родитељског старања -  потврда 
да су на евиденцији Ценгра за социјални рад 
или умрлице преминулих родитеља,

-  из једнородитељских породица -  извод из 
матичне књиге умрлих за преминулог родите- 
ља или извод из матичне књиге рођених уче- 
пика,

-  из ромске националне мањине -  потвр- 
да Националног савета ромске националне 
мањине, односно Канцеларије за инклузију 
Рома,

-  лица чији су родитељи нестали или су кидна- 
повани на територији Косова и Метохије и на 
територији република бивше СФРЈ -  потврда 
одговарајућег удружења породица киднапова- 
них и несталих лица,

-  избеглице и расељена лица -  потврда да се 
корисник налази у евиденцији о избегилим  
или расељеним лицима (прибавља се у Коме- 
серијату за избеглице и миграције РС, а пре- 
ко Повереништва за избеглице са територије 
општине пребивалишта),

-  повратници по споразуму о реадмисији и 
депортовани ученици -  потврда МУП-а,

-  близанци (чији је брат/сестра близанац оства- 
рио право на смештај) -  извод из матичне 
књиге рођених,

-  ученици који се школују за дефицитарно зани- 
мање -  уговор о стипендирању са социјалним  
партнерима.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се 
посебна ранг-лисга, на основу бодова из коначне 
редовне ранг-листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће 
пропорционално заступљени (рангирани) у односу  
на број пријављених, и то до 10% наменски опреде- 
љених капацитета установе.

8. ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ 
ВАСПИТНИ РАД

Васпитни рад у установи остварује се на српском  
језику.

Код установа које васпитни рад остварују на 
језицима националних мањина то је посебно назна- 
чено у тачки 2. Конкурса, уз податке о установи.

НАПОМЕНА: За сва ближа обавештења у  вези  
са спровођењем овог конкурса, као и о правима и 
обавезама ученика ради смештаја у установи заин- 
тсресоваиа лица могу се обратити установама, на 
адресе и телефоне који су наведени у тачки 2. овог 
конкурса.


