
 
 

И З В О Д   И З   К О Н К У Р С А 
ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 

 
 Први уписни рок је од 4.јула до 17.јула 2017.године; 

 Други уписни рок за преостала слободна места је од 21.08. до 25.08.2017.године; 
 За осетљиве друштвене групе (ако нису добили смештај у првој расподели) од 21.08. до 25.08.2017.године. 

 
Уз пријаву за упис у Дом ученика средњих школа у Књажевцу (фoрмулар се добија у Дому) за школску 2017/2018.годину потребно је приложити: 
 

1. Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанство о завршеном основном образовању – 5.-8. разред и уверење о обављеном 
завршном испиту) – за ученике који су уписали I разред средње школе. 

2. Потврда о уписаној средњој школи (школа, разред, смер у школској 2017/2018.години). 
3. Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III  или IV разред средње школе). 
4. Уверење о приходима без пореза и доприноса („нето“) по члану домаћинства за период 01.јануар-31.март 2017. године, издато од стране  

надлежног општинског органа из места пребивалишта где родитељ, односно старатељ ученика има пребивалиште (уз услов да пребивалиште 
није мењано шест месеци пре објављивања конкурса). 

5. Дипломе и остале добијене награде са учешћа на такмичења ученика (у организацији Министарства просвете РС) у претходно завршеном 
разреду. 

6. Награде и похвале са учешћа у активностима у Установи-Дому ученика (за ученике који су уписани у II, III  или IV разред средње школе). 
7. 1.000,00 динара за израду ученичке легитимације за евиденцију присутности и исхране (ученик је власник картице) – за ученике који први пут 

долазе у Дом и ученике чија картица је старија од 2 године. 
 
Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати. 
 
Ученик приликом усељења у Установу (31.08.) доставља лекарско уверење о општем здравственом стању с назнаком да је здравствено способан 

за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана). 
 
(Решењe Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 451-02-1411/2017-05 од 27.04.2017. године; Објављено: Просветни преглед, спец. број) 


