ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
«ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ»
НЕМАЊИНА 52
УЖИЦЕ
телефон: 031/511-346; 511-366

На основу конкурса за пријем ученика средњих школа у републици Србији у установе
за смештај и исхрану ученика за школску 2018/2019. годину, Дом за децу и омладину
«Петар Радовановић» Ужице, Немањина 52 прима 255 ученика плус 15 ученика који имају
обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан
просек оцене и који су обавезни да се пријаве у првој расподели. Установа у оквиру свог
смештајног капацитета до 10% од расписаног броја наменски опредељује за смештај и
исхрану ученика из осетљивих друштвених група.
УПУТСТВО
О ПРИБАВЉАЊУ И ПОПУЊАВАЊУ ДОКУМЕНАТА
ЗА ПРИЈЕМ И СМЕШТАЈ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. год.
1. ПРИЈАВА НА КОНКУРС (пријава се добија у Дому налази се и на сајту Дома).
Пријава се попуњава читко а захтевани подаци морају бити потпуни и без икаквих
скраћеница. Подаци унети у пријави морају бити истинити, обзиром да исти подлежу
провери.
Подносе се ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА ИЛИ ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ.
2. ЈАВНЕ ИСПРАВЕ О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ:
- СВЕДОЧАНСТВА О ЗАВРШЕНИМ РАЗРЕДИМА од V до VIII;
- УВЕРЕЊЕ О ОБАВЉЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ и
- ПОТВРДА О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ
( ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ У I (први) РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ).
3.СВЕДОЧАНСТВО о завршеном претходном разреду средње школе ( за ученике који
су уписани у II, III или IV разред средње школе ( може и оверена фотокопија).
4.УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДИМА ПО ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ, 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). Просек укупних месечних прихода по члану породице ученика односи се на
период 01. јануар до 31. март текуће године.
5.ДИПЛОМЕ и друге награде са учешћа на такмичењима ученика која се налазе у
календару такмичења ученика ( у организацији Министарства просвете, науке и
технолошког развоја) у претходно завршеном разреду.Исто приложити у оригиналу или
овереној фотокопији.

6. НАГРАДЕ И ПОХВАЛЕ са учешћа у активностима у установи – дому ученика ( за
ученике који су уписани у II, III и IV разред средње школе) - похвале и награде
педагошког већа дома ученика, односно васпитно-дисциплинске мере.
7. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ПРИПАДНОСТ ОСЕТЉИВОЈ
ДРУШТВЕНОЈ ГРУПИ
Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој
друштвеној групи и то:
- из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су
примаоци сталне социјалне помоћи ( оверена фотокопија),
- ученици без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за
социјални рад или умрлице преминулих родутеља;
- из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог
родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика;
- из ромске националне мањине –потврду Националног савета ромске националне
мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и
Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег
удружења породица киднапованих и несталих лица,
- избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о
избеглим или расељеним лицима ( прибавља се у Комесаријату за избеглице и
миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Оптине
пребивалишта);
- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврду МУП-а,
- близанци ( чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из
матичне књиге рођених,
- ученици који се школују за дефицитарно занимање- уговор о стипендирању са
социјалним партнерима.
Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној
ранг-листи нису добили смештај у првој расподели имају право да у року од
20. до 24. августа 2018. године поднесу захтев установи да се посебно рангирају у
оквиру наменски опредељених капацитета установе.
Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој
друштвеној групи ( наведено у тачки 7.)
8. Ученици који према Правилнику о наставном плану и програму стручног
образовања („Службени гласник РС“ – „Просветни гласник“, број 6/12) имају
обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у
укупан просек оцене, ОБАВЕЗНИ СУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ,
а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства
( рангираће се од 20. до 24. августа).
Ученицима, који се не пријаве у периоду од 05. до 17. јула, неће се накнадно
примати пријаве.

9. ПЛАСТИЧНУ ФАСЦИКЛУ

Пријава са потребном конкурсном документацијом подноси
се комиси Дома у периоду од 05.07.2018. године до 17.07.2018.
године у времену од 8,00 -14,00 сати.

