
 

 

На основу члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, 

бр.18/10, 55/13, 27/18- др. закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и 

студената („Службени гласник РС“, број 36/19) и Решења МПНТР број: 451-02-1336/2022-05, од 

17.05.2022. године,  Дом ученика средњих школа у Крагујевцу оглашава слободна места за смештај и 

исхрану ученика за школску 2022/2023.године 

 

ПРИЈЕМ  УЧЕНИКА  У  ДОМ 
 

 Дом располаже са укупно 412 места. У првом уписном року прима  се на смештај и исхрану 360 

ученика и то 180 ученика и 180 ученица. У другом уписном року (од 25.08.2022.године -29.08.2022. )  

примају се ученици из осетљивих друштвених група и врши се друга расподела за преостала 

слободна места. 

Напомена: Ученици који имају обавезу обављања професионалне праксе чија оцена улази у укупан 

просек оцене имају обавезу да конкуришу у првом уписном року, а њихово рангирање ће се обавити у 

другом уписном року. 

         Право на смештај и исхрану имају редовни ученици средњих школа чије је пребивалиште ван 

седишта Дома ученика средњих школа Крагујевац. 

         Пријаве за пријем у Дом са потребним документима  предају се Комисији за упис. Радно време 

Комисије за упис је  од 12. до 22. јула 2022. год., од 08 до 14,00 сати (осим недеље). Пријем   се врши 

на основу Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Сл.гл.РС“ 36/19), који је донело 

Министарство просвете Републике Србије. 

      Приликом конкурисања предају се следећа документа: 

- пријава за пријем у Дом – добија се у Дому или скинути са сајта: www.artem.edu.rs; 

- потврда од школе да је редован ученик (за ученике I године); 

- уверење о приходима по члану домаћинства за период  јануар- март 2022. године; 

- сведочанство (оверена фотокопија) о завршеном V, VI, VII и VIII разреду и уверење (оверена 

фотокопија)  о обављеном завршном испиту, односно сведочанство (оверена фотокопија) о 

претходно завршеном разреду за ученике  II, III и IV године средње школе; 

- дипломе и награде освојене на такмичењима (која се налазе у календару такмичења МПНТР ) у 

претходно завршеном разреду; 

- награде и похвале са учешћа у активностима у дому ученика (за ученике II, III и IV године); 

- потврда да није/јесте изречена дисциплинска мера у дому/другом дому. 

Прелиминарна ранг листа ће бити истакнута на сајту и огласној табли дома 26. јула после 14 

сати. Спискови примљених ученика у Дом (коначне ранг листе), биће истакнути по истеку рока за 

приговор, а најраније 3. августа 2021. г. после 14,00 сати. 

Родитељи (старатељи) ученика који су примљени у Дом дужни су да у времену од 22.08.2022. године до 

30. 08.2022. године потпишу уговоре о смештају у Дом. Приликом потписивања уговора, обавезно се 

прилаже извод из матичне књиге рођених и лекарско уверење о општем здравственом стању, издато на 

прописаном обрасцу, са назнаком да је ученик здравствено способан за самосталан боравак у установи 

колективног смештаја. Лекарско уверење не може бити издато пре 15. августа. Уколико се не потпише 

уговор у наведеном термину, или се не донесе лекарско уверење, одн. лекарско уверење не испуњава 

наведене услове, сматраће се да је ученик одустао од конкурса, па ће на његово место бити примљен 

први следећи ученик са ранг листе. 

    Ближа обавештења могу се добити на телефон: 034/ 303-404, односно на адреси: Дом ученика 

средњих школа Крагујевац, Саве Ковачевића, 23. или на сајту Дома www.artem.edu.rs. 

 

УСЕЉЕЊЕ У ДОМ  ЈЕ  31. августа 2022. Године. 

ДОМ  ПОЧИЊЕ  СА  РАДОМ  01. СЕПТЕМБРА 

 



 

 

 

Крагујевац, јуна 2022. године                                                     УПРАВА  ДОМА 


