Врз основа на член 12 став (3) од Закон за спортска академија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 115/14, 129/15, 146/15 и 30/16), министерот за образование и
наука, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО УЧЕНИЧКИ
ДОМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО СПОРТСКА АКАДЕМИЈА
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се уредува начинот на остварување на правото за сместување во
ученички дом за учениците во спортска академија.
II. НАЧИН ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧЕНИЧКИ ДОМ
Член 2
За прием во јавните ученички домови (во понатамошниот текст: домови) можат да
конкурират ученици:
- кои се запишани како редовни ученици во спортска академија;
- кои се државјани на Република Македонија и
- кои се со место на живеење различно од местото во кое е спортската академија и
ако во местото во кое ученикот живее не се реализира наставен план за спорт за кој
ученикот е запишан.
Член 3
По исклучок од член 2 од овој правилник, Министерството за образование и наука
(во натамошниот текст: Министерството) обезбедува сместување во ученички дом
надвор од местото на живеење на ученикот и за ученик за кој во неговото место на
живеење се реализира наставен план за спорт за кој ученикот е запишан, и тоа ако:
- има потреба од тренинзи на ученикот по избраниот спорт, за што ученикот
доставува потврда од спортската академија во која е запишан,
- ученикот е член на национална спортска репрезентација по избраниот спорт, за
што ученикот доставува потврда од националната спортска репрезентација во која е
член, и/или
- родителот, односно старателот во текот на школувањето на ученикот, го смени
местото на живеење, односно местото на престојување, за што доставува соодветен
доказ од надлежен оран на управата.

III. ПОСТАПКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ
Член 4
Согласно Конкурсот за прием на ученици во домовите во Република Македонија за
тековната учебна година (во понатамошниот текст: Конкурсот), ученикот до домот
поднесува:
1. Пријава,
2. Потврда од спортската академија дека е редовен ученик (за ученици од втора,
трета и четврта година средно образование, а учениците кои се запишуваат за прв пат во
спортска академија оваа потврда ќе ја достават по уписот во спортската академија),
3 Изјава од родител-старател на ученикот дека во целост ќе ги подмири трошоците
за евентуално направените штети од страна на ученикот и
4. Доказ за државјанство на Република Македонија.
Член 5
Врз основа на поднесените пријави со документацијата од член 4 од овој правилник,
комисијата од член 6 од овој правилник прави списокот со примени ученици, на кој
одобрение дава Министерството.
Списокот од ставот 1 на овој член, по добиената согласност од Министерството се
објавува на огласната табла на домот.
III. ОРГАНИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ
Член 6
Приемот на ученици во домот го врши комисија.
Комисијата од став 1 на овој член е составена од три члена, од редот на
вработените во домот.
Член 7
Комисијата од член 6 од овој правилник ги врши следните работи:
- ја проверува документацијата од член 4 од овој правилник;
- врши проверка дали во местото во кое ученикот живее не се реализира наставен
план за спорт за кој ученикот е запишан,
- прави списокот на примени ученици од спортска академија во домот;
- до Управниот одбор на домот доставува приговори од учениците;
- утврдува конечен список на примени ученици во домот по решавање на
приговорите;
- поднесува список до Министерството за образование и наука на одобрение;
- врши и други работи во согласност со овој правилник.
Член 8
Управниот одбор на домот, во рок од три дена од денот на приемот на приговорите
на учениците од член 7 алинејата 3 од овој правилник, одлучува по приговорите.

Член 9
Сместувањето на учениците во домовите е од 28 до 31 август за тековната учебната
година.
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување.
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