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 У складу са ставом 12. и 13. члана 6. Закона о ученичком и студентском стандарду 

("Сл.гласник РС" број 18/2010 и 55/2013), члана 10. Правилника о смештају и исхрани ученика и 

студената ("Сл.гласник РС" бр.36/2010  и 55/2012), тачке 6. Конкурса за пријем ученика средњих 

школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2018/2019.годину, 

а на основу Решења број: 451-02-1438/208-05 од 27.4.2018.год, директор Дома ученика средњих 

школа Ниш доноси 

О Д Л У К У 

О ПРАВУ НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ 

 

 Одобрава се право на смештај и исхрану у Дом ученика средњих школа  Ниш за 

школску 2018./2019.годину за 327 ученика (184 девојчица и 143 дечака), а за осетљиве друштвне  

групе наменски је опредељено 14 места, а по Коначној ранг- листи за јулски уписни рок од 

01.08.2018.године. 

О б р а з л о ж е њ е 

 На објављени Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у 

установе за смештај и исхрану ученика за школску 2018/2019.годину (у даљем тексту: Конкурс) који 

је за прву расподелу био отворен од 05. 07. до 17.07.2018.године, благовремено је конкурисало 392 

кандидата -  од тога јe 3 са непотпуном документацијом и не испуњава услове, тако да нису узета у 

разматрање. 

                      Након истека рока Комисија за спровођење поступка по наведеном конкурсу 

именована од стране директора Решењем зав.бр.1103/3 од 20.06.2018.године, примењујући 

прописане критеријуме сачинила је прелиминарну ранг листу, по којој је примљено 327 ученика , 

од тога 184 девојчица и 153 дечака, што је објављено на огласној табли Дома и Интернет страни 

Дома ученика 20.07.2018.године. 

                     У остављеном року  примљено је 4 приговора и 2 молбе,  а 1 приговор  је пристигао ван 

рока. Комисија је размотрила  приговоре и молбе, након чега је донела одлуке којом је одбила 

приговоре као неосноване, а 2  молбе ће бити размотрене када се створе услови. 

  Комисија је истакла Коначну ранг листа за смештај у Дому ученика средњих школа 

из Ниша за 2018/2019.годину. 

 По Коначној листи у јулском уписном року право на смештај и исхрану у  Дом 

ученика Ниш  у школској 2018./19. имају  327 ученика, од тога 184 девојчица и 143 дечака. 

                      Саставни део ове ове Одлуке је Коначна ранг листа и биће објављена на Интернет 

адреса Дома.  

                      Ова одлука је коначна. 

 

У Нишу, 01.08.2018.годин                                                                 Дом ученика средњих школа Ниш 

 директор 

 _________________________ 

       Марковић Михајло 


