
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА  
    ДОМОМ  УЧЕНИКА  
   ,,ПЕТРО КУЗМЈАК“ 
     РУСКИ КРСТУР 
 09.08.2019. 
 
 
 
 У складу са Законом о ученичком и студентском стандарду 
(,,Сл.гласник РС,, бр.18/10 и 55/13), члан 8. Став 1.  Правилника о смештају и 
исхрани ученика и студената (,,Сл.гласник РС бр.36/10 и 55/12) и решења 
Министараства Просвете, науке и технолошког развоја  Дом ученика средње 
школе «Петро Кузмјак» у Руском Крстуру 
 
 
 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  А  В  А 
Заинтересоване ученике за смештај и исхрану у дому ученика у 

2019/20.години 
o следећем  

 
 
 1.Дом ученика средње школе ,,Петро Кузмјак,, у Руском Крстуру  
после пријава на конкурс  и одлуке директора у првој расподели располаже 
са четрдесет два (42) слободна места. 
 
  
 2.Ученик-кандидат за пријем у устнову подноси пријаву са потребном 
документацијом за другу расподелу: 
 - од 26. до 29. августа у времену од 8 до 14 часова 
 
 3.Уз пријаву кандидати су дужни да приложе оригинална документа 
или оверене фотокопије и то:  

-јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанство о завршеном 
петом, шестом, седмом  и  осмом разреду, сведочанство о завршеном 
основном образовању и уверење о обављеном завршном испиту) и потвду о 
упису у средњу школу (за ученике који су уписани у први разред средње 
школе) 

-сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за 
ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе), 



-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), 
 -уверење о просечном месечном приходу  по члану породице ученика 
за период јануар-март 2019. 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) 

-диплому и друге награде са учешћа на такмичењу ученика која се 
налазе у календару такмичења ученика ( у организацији Министарства 
просвете и науке) у претходно завршеном разреду, 

-награде и похвале са учешћа у активностима у установи – дому 
ученика (за ученике који су уписани у други, трећи или четврти 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 са назнаком да је 
здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не 
старије од 15 дана)и  

-Извод из матичне књиге рођених. 
 
 Након истека рока за пријем на Конкурс, Комисија установе  утврдиће 
ранг-листу редоследа ученика за пријем у дом ученика према критеријуму из 
Правилника о смештају и исхрани ученика и студената (,,Сл.гласник РС,, 
бр.36/10) 
 
УПРАВНИК ДОМА 

     Маја Новта 
 

 


