
10. ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ 

 

 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће у току 

јуна 2016. године објавити Конкурс за пријем ученика средњих школа у 
Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика (домове ученика) за 

школску 2016/2017. годину. 

                       Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану 
ученика у Републици Србији имају ученици средњих школа чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе који 
су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се 
школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство 

Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају. 
                       Критеријуми за смештај ученика у домове биће детаљно 

прецизирани Конкурсом.  
  
 

СПИСАК УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА 

 

ДОМОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА (30) 
 

Ред. 
бр. 

Назив установе 
Смештајни  
капацитети 

1.  

Дом ученика средњих школа – Београд 

Радоја Домановића бр. 27,  
интернет адреса: www.dombeograd. rs 

 

а) 

РЈ за смештај „Петар Драпшин” – Београд 

ул. Краља Петра бр. 83, тел. 011/2627-333 
e-mail: domdrapsin@gmail.com 

176 

+ 20 
(дефицитарна 

занимања) 

б) 

РЈ за смештај „Змај” – Земун 

ул. Творничка бр. 2а, тел. 011/2193-608 
e-mail: dom-zmaj@beocity.net 

180 
+20 
(дефицитарна 

занимања) 

в) 
РЈ за смештај „Стеван Чоловић” – Београд 
ул. Хумска, бр. 8, тел. 001/2647-760 

e-mail: dom.colovic@sbb.rs 

 
104 

г) 

РЈ за смештај „Алекса Дејовић” – Београд 
ул. Хајдук Станкова бр. 2, 

тел. 011/2404-234 
e-mail: dom.dejovic@sbb.rs 

179 
+10 

(дефицитарна 
занимања) 

д) 

РЈ за смештај „Карађорђе” – Београд 
ул. Радоја Домановића бр. 27,  

тел. 011/2411-961 
e-mail: dom.karadjor@sbb.rs 

308 
+ 20 

(дефицитарна 
занимања) 

2.  

Дом ученика средње железничке школе – Београд 

ул. Здравка Челара бр. 14, 
тел. 011/2072-600, 2072-602, 2750-868 ф. 
e-mail: office@domucenika.com 

интернет адреса: www.dom-ucenika.com 

600 

http://www.dom-ucenika.com/


 2 

3.  

Дом ученика средње ПТТ школе – Београд 
ул. Здравка Челара бр. 16,  
тел. 011/3290-402, 3291-035 ф.  

e-mail: office@pttdom.edu.rs 
интернет адреса: www.dom-ucenika.com  

300 
 

4.  

Дом ученика средњих школа 

„Јелица Миловановић” – Београд 
ул. Крунска бр. 8,  

тел. 011/3231-272, 3304-802, 3304-805 
интернет адреса: www.jelicamilovanovic.edu.rs 

455 

5.  

Дом ученика средњих школа – Ниш 
ул. Косовке девојке бр. 6,  

тел. 018/4575-833, 4212-051, 4575-832 
e-mail: domucenikanis@gmail.com 

интернет адреса: 
www.domucenikasrednjihskolanis.rs 

309 
+32 ученика 

са сметњама у 
развоју 

6.  

Дом ученика средњих школа „Младост” – 
Алексинац 

ул. Буцекова бр. 2, 
тел. 018/804-736, 808-600 

e-mail: dommladost@neobee.net 

 
100 

7.  

Дом ученика средњих школа – Прокупље 
ул. Вука Караџића бр. 10,  
тел./факс 027/334-066 

e-mail: topdom@beotel.rs 
интернет адреса: www.domucenikapk.edu.rs 

 

138 
 

8.  

Дом ученика средњих школа – Лесковац 

ул. Кајмакчаланска бр. 24,  
тел. 016/242-172, 213-700 

e-mail: office@domucenikale.rs  
интернет адреса: www.domucenikalr.rs 

145 

+135 
студената 

 

9.  

Дом ученика средњих школа – Врање 
ул. Моше Пијаде бр. 41, 

тел. 017/422-035, 411-692 ф. 
e-mail: domucenikavr@mts.rs 

интернет адреса: www.domucenikavr.co.rs  

170 
+130 

студената 
 

10.  

Дом ученика средњих школа – Сурдулица 
тел. 017/812-012, 335-133 ф. 
e-mail: domucsredsur@mts.rs 

интернет адреса: www.domsurdulica.org  

 
100 

11.  
Дом ученика средњих школа – Босилеград 

ул. Иво Лола Рибар бб, тел. 017/878-493 

e-mail: dojcinov.zora@gmail.com  

 
52 

12.  

Дом ученика средњих школа – Краљево 
ул. Карађорђева бр. 262, 

тел. 036/352-663, 352-964 дир. 
e-mail: domucenika.direktor@gmail.com 
интернет адреса: www.domucenikakraljevo.rs  

Студентски дом, ул. Доситејева 19, тел. 036/383-360 

320 
+160 

студената 
 

13.  Дом ученика средњих школа 112 

mailto:office@pttdom.edu.rs
http://www.dom-ucenika.com/
http://www.jelicamilovanovic.edu.rs/
mailto:dommladost@neobee.net
mailto:topdom@beotel.rs
http://www.domucenikapk.edu.rs/
mailto:office@domucenikale.rs
http://www.domucenikalr.rs/
mailto:domucenikavr@open.telekom.rs
http://www.domucenikavr.co.rs/
mailto:domucsredsur@open.telekom.rs
http://www.domsurdulica.org/
mailto:dojcinov.zora@gmail.com
mailto:domucenika.direktor@gmail.com
http://www.poljvet-svil.edu.rs/
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„Пане Ђукић Лимар” – Крушевац 
Ћирила и Методија бр. 11, 
тел. 037/411-700, 411-777 

e-mail: office@internat-krusevac.org.rs 
интернет адреса: www.internat-krusevac.org.rs 

+ 10 ученика 
са сметњама у 
развоју 

14.  

Дом ученика средњих школа – Трстеник 

ул. Дамњана Максића бр. 2,  
тел. 037/711-865 

e-mail: domucenikatrstenik@gmail.com  
интернет адреса: www.domucenikatrstenik.edu.rs  

50 

+24 студента 
+50 

(по завршетку 
изградње) 

15.  

Дом ученика средњих школа – Чачак 
ул. Учитељска бр. 8, 

тел. 032/222-326, 348-180, 641-695 
e-mail: domucenikacacak@gmail.com 

интернет адреса: www.domucenika-cacak.org.rs  

 
120 

16.  

Дом ученика средњих школа – Крагујевац 
ул. Саве Ковачевића бр. 23,  
тел. 034/303-400, 303-401, 6335-262 ф. 

e-mail: artem@artem.edu.rs  
интернет адреса: www.artem.edu.rs  

 
451 

17.  

Дом ученика средњих школа „Јагодина” – Јагодина 

ул. Бранка Радичевића бр. 1,  
тел. 035/221-323, 224-336 ф. , 223-488 
e-mail: domucenikajagodina@yahoo.com  

224 

+106 
студената 
 

18.  

Дом ученика средњих школа – Ужице 
ул. Ужичка pепубликa бр. 116,  
тел. 031/552-645, 554-199 

e-mail: domucenika@neobee.net  
интернет адреса: www.domucenika.rs 

 
152 

19.  

Дом ученика средњих школа – Ивањица 

ул. Милинка Кушића бр. 112, 
тел. 032/661-513 тел./факс 032/660-350  
e-mail: domuciv@neobee.net 

интернет адреса: www.domucenika.edu.rs  

 

68 

20.  

Дом ученика средњих школа – Зајечар 
ул. Скопљанска бб,  

тел. 019/430-915, 430-914 
e-mail: internatza@mts.rs  
интернет адреса: www.internatza.znanje.info 

 
270 

21.  

Дом ученика средњих школа – Књажевац 
ул. Капларова бр. 10,  
тел. 019/733-142, 730-106, 733-142 

e-mail: duss.knjaz@neobee.net 

 
100 

22.  

Дом ученика средњих школа „Срећно” – Ћуприја 

ул. Кнеза Милоша бб,  
тел. 035-8871-951, 8871-950 
e-mail: dom.ucenika.srecno@gmail.com 

 

99 

23.  
Дом ученика средњих школа „Бранково коло” – Нови 

Сад 

 

423 

mailto:office@internat-krusevac.org.rs
http://www.internat-krusevac.org.rs/
mailto:domucenikatrstenik@gmail.co
http://www.domucenikatrstenik.edu.rs/
mailto:domucenikacacak@gmail.com
http://www.domucenika-cacak./
mailto:artem@artem.edu.rs
http://www.artem.edu.rs/
mailto:domucenikajagodina@yahoo.com
mailto:domucenika@neobee.net
mailto:domuciv@neobee.net
http://www.domucenika.edu.rs/
mailto:internatza@open.telekom.rs
http://www.internatza.znanje.info/
mailto:duss.knjaz@neobee.net
mailto:dom.ucenika.srecno@gmail.com


 4 

ул. Епископa Висарионa бр. 3, 
тел. 021/528-263, 425-411 
e-mail: office@hostelns.com 

интернет адреса: www.dombrankovokolo.co.rs  

24.  

Средњошколски дом – Нови Сад  
ул. Николајевска бр. 1, тел. 021/523-636 

e-mail: sdom@eunet.rs  
интернет адреса: www.srednjoskolskidom.edu.rs  

 
200 

25.  

Дом ученика средњих школа 

„Ангелина Којић Гина” – Зрењанин  
ул. Цара Душана бр. 4, тел. 023/561-467, 561-498  
e-mail: goranp@zrint.edu.rs 

интернет адреса: www.zrint.edu.rs  

 

340 

26.  

Дом ученика средњих школа – Сремска Митровица 
ул. Планинска бр. 1, тел. 022/631-722 

e-mail: smdom5@mts.rs 
интернет адреса: www.domucenika-sm.edu.rs  
 

 
184 

27.  

Дом ученика средњих школа – Суботица 
ул. Харамбашићева бр. 22,  
тел. 024/555-510, 024/525-522 

e-mail: dom@internatsu.edu.rs  
интернет адреса: www.internatsu.edu.rs   

 
464 

28.  

Дом ученика средњих школа  

„Никола Војводић” – Кикинда  
ул. Бранка Вујуна бр. 13, тел. 0203/436-212 
e-mail: nikolavojvodic@dukikinda.edu.rs  

интернет адреса: www.dukikinda.edu.rs 

 

137 
+ 58 
студената 

 

29.  

Дом ученика средњих школа – Сомбор 
ул. Стапарски пут бр. 1/А,  

тел. 025/433-660, 433-670 
e-mail: domsombor@ptt.rs  
интернет адреса: www.domsombor.edu.rs  

 
254 

30.  

Дом ученика средњих школа – Вршац 

ул. Стевана Немање бр. 9,  
тел. 013/830-466, 838-011  

e-mail: vaspitaci@internat-vrsac.edu.rs   
интернет адреса: www.internat-vrsac.edu.rs  

160 

+50 
студената 

 

 

ШКОЛЕ СА ДОМОМ (28) 
 

1.  Пољопривредна школа са домом ученика ПК 

„Београд” – Падинска Скела 

Панчевачки пут бр. 39 

тел. 011/8871-858, 8872-834 ф. 
e-mail: dompkb@vektor.net  

125 

 

mailto:office@hostelns.com
http://www.dombrankovokolo.co.rs/
mailto:sdom@eunet.rs
http://www.srednjoskolskidom.edu.rs/
mailto:goranp@zrint.edu.rs
http://www.zrint.edu.rs/
mailto:smdom5@open.telekom.rs
http://www.domucenika-sm.edu.rs/
mailto:dom@internatsu.edu.rs
http://www.internatsu.edu.rs/
mailto:nikolavojvodic@dukikinda.edu.rs
http://www.dukikinda.edu.rs/
mailto:domsombor@ptt.rs
http://www.domsombor.edu.rs/
mailto:vaspitaci@internat-vrsac.edu.rs
http://www.internat-vrsac.edu.rs/
mailto:dompkb@vektor.net
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2. Дом ученика Пољопривредне школе – Ваљево 

ул. Владике Николаја бр. 25,  

тел. 014/240-881, 221-557, 240-885 
e-mail: poljskolava@mts.rs  

интернет адреса: www.poljoprivrednaskola.edu.rs 

 
104 

3. Дом ученика Средње млекарске школе 
„Др Обрен Пејић” – Пирот 

ул. Николе Пашића бр. 173,  
тел. 010/313-718, 313-719 

e-mail: dompimlek@yahoo.com 
интернет адреса: www.mlekarskaskolapirot.edu.rs 

 
75 

+15 
студената 

 
 

4. Гимназија „Вук Караџић” са домом – Бабушница 

ул. 7. јула бб,  
тел. 010/685-026 

e-mail: gimbab@ptt.rs  
интернет адреса: www.gimbab.edu.rs  

 

34 

5. Специјална школа са домом ученика 

„Бубањ” – Ниш 

ул. Бубањских хероја бр. 3 

тел. 018/263-154, 263-801 ф. 
e-mail: skolabubanj@mts.rs  
интернет адреса: www.skolabubanj.edu.rs  

 

25 

6. Техничка школа са домом ученика „Милентије 
Поповић” – Црна Трава 

ул. Милентија Поповића бб, 
тел. 016/811-114, 811-621  
e-mail: ssmilpopcrt1@gmail.com  

 
76 

7. Угоститељско-туристичка школа са домом ученика – 
Врњачка Бања, ул. Омладинске стазе бр. 6 

тел. 036/611-632,611-378, 611-379 ф.  
e-mail: domucenika@uts.edu.rs  
интернет адреса: www.uts.edu.rs  

85 
+ 28 

студената 
 

8. Дом ученика средње школе за музичке таленте – 
Ћуприја 

ул. Милице Ценић бб,  
тел. 035/8472-344, 8473-122  
e-mail: director@talenti.edu.rs  

интернет адреса: www.talenti.edu.rs   

 
96 

9. Медицинска школа са домом ученика 

„Сестре Нинковић” – Крагујевац 
ул. Радоја Домановића бр. 2,  
тел. 034/370-201, 370-205 ф. 

e-mail: medskgdom@gmail.com 

 

135 

10. Пољопривредно-ветеринарска школа са домом 

ученика „Свилајнац” – Свилајнац 
ул. Краља Петра Првог бр. 64, 
тел. 035/323-594, 312-177 ф. 

e-mail: dom@poljvet-svil.edu.rs  
интернет адреса: www.poljvet-svil.edu.rs  

 

420 
+ 130 
(по завршетку 

изградње 
анекса) 

mailto:poljskolava@mts.rs
mailto:dompimlek@yahoo.com
mailto:gimbab@ptt.rs
http://www.gimbab.edu.rs/
mailto:skolabubanj@open.telekom.rs
http://www.skolabubanj.edu.rs/
mailto:ssmilpopcrt1@gmail.com
mailto:domucenika@uts.edu.rs
mailto:director@talenti.edu.rs
http://www.talenti.edu.rs/
mailto:medskgdom@gmail.com
mailto:dom@poljvet-svil.edu.rs
http://www.poljvet-svil.edu.rs/
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11. Дом ученика средње Пољопривредно-ветеринарске 
школе – Рековац  

ул. Краља Петра I бр. 15 
тел. 035/8710-048, 8710-049, 8411-134 

e-mail: pvskolarekovac@ptt.rs  

105 
+50 студената 

 

12. Школа за децу оштећеног слуха и говора са домом 
ученика средње „11. мај” – Јагодина  

ул. Славке Ђурђевић бр. 8,  
тел. 035/223-204, 240-166  

e-mail: skolazagluve035@mts.rs  

 
75 

13. Школа са домом за ученике оштећеног слуха – 
Крагујевац 

ул. Старине Новака бр. 33, тел. 034/317-145 
e-mail: skolazagluve@mts.rs  

интернет адреса: www.skolazagluve.edu.rs 

 
50 

14. Дом ученика пољопривредне школе 
„Љубо Мићић” – Пожега  

ул. Болничка бр. 2 
тел. 031/811-131, 3816-591 

e-mail: ssljumicpoz1@ptt.rs 
интернет адреса: www.poljoprivrednapozega.edu.rs 

 
200 

15. Дом школе за слушно оштећену децу 

„Миодраг Матић” – Ужице 
ул. Драгише Лапчевића бр. 1,  

тел. 031/563-692, 563-690 
e-mail: specijalnaskola@mts.rs 
интернет адреса: www.mvmatic.edu.rs 

 

60 

16. Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко 
Боснић” – Буково – Неготин 

ул. Буковски пут бб 
тел. 019/542-055, 548-755  
e-mail: bukovo@mts.rs 

интернет адреса: www.bukovo.edu.rs  

 
100 

17. Пољопривредна школа са домом ученика 

„Соња Маринковић” – Пожаревац 
дом: ул. Косте Стаменковића бб,  
тел. 012/7515-461, 7516-416 

e-mail: domucenikapoljsk@sbb.rs  
интернет адреса: www.poljsm.edu.rs 

 

177 

18. Средња пољопривредна школа са домом ученика – 
Шабац  
ул. Војводе Путника бр. 58 

тел. 015/344-583, 349-885 
e-mail: sredpoljskola@ptt.rs  

 
70 

19. Дом ученика пољопривредне школе – Футог 
ул. Царице Милице бр. 2, тел. 021/895-258 
e-mail: domfutog@eunet.rs 

интернет адреса: www.poljoskonadlanu.com  

 
190 

mailto:pvskolarekovac@ptt.rs
mailto:skolazagluve035@open.telekom.rs
mailto:skolazagluve@nadlanu.com
mailto:ssljumicpoz1@ptt.rs
mailto:specijalnaskola@open.telekom.rs
http://www.bukovo.edu/
mailto:domucenikapoljsk@sbb.rs
mailto:sredpoljskola@ptt.rs
mailto:domfutog@eunet.rs
http://www.poljoskonadlanu.com/
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20. Основна и средња школа  са домом ученика „Петро 
Кузмјак” – Руски Крстур 

ул. Русинска бр. 63, тел. 025/705-030,  
e-mail: petroso@neobee.net 

интернет адреса: www.petrokuzmjak.edu.rs  

 
70 

21. Техничка школа са домом ученика – Апатин 
ул. Пригревачка бр. 72, тел. 025/772-731 

e-mail: so.teh-skola-ap@neobee.net 
интернет адреса: www.tehnicka-apatin.edu.rs 

 
100 

22. Школски центар за васпитање и образовање слушно 
оштећених лица – Суботица 
ул. Франкопанска бр. 2, тел. 024/556-119, 527-449 

e-mail: skcentar@tipp.net.rs 

 
100 

23. Гимназија „Јан Колар” са домом ученика – Бачки 

Петровац  
ул. Фискултурна бр. 15 
тел. 021/781-844 

e-mail: gjkint@stcable.net      

75 

 
 
 

24. Гимназија са домом ученика за талентоване ученике 

„Bolyai” – Сента 

ул. Поштанска бр. 18, тел. 024/816-700, 817-775 
e-mail: bolyai@bolyai-senta.edu.rs  

интернет адреса: www.bolyai-senta.edu.rs  

 

150 

25. Медицинска школа са домом ученика – Косовска 

Митровица 
ул. Дрварска бр. 1  
тел. 028/498-395,0498-396  

e-mail: medskolakm@yahoo.com  

 

104 

26. Дом ученика техничке школе „Никола Тесла” – 

Костолац  

тел. 012/241-841, 241-328 
e-mail: tskodom@mts.rs  

интернет адреса: www.ts-kostolac.rs 

 

60 

27. Средња школа са домом ученика „Свети Трифун” – 

Александровац 

ул. Крушевачка бр. 8-10, 
тел. 037/3555-350  

e-mail: pts_s_trifun@mts.rs 
интернет адреса: www.svetitrifun.edu.rs 

 

60 

28. Школа за основно и средње образовање  
„Милан Петровић” са домом ученика – Нови Сад 
ул. Браће Рибникар 32, Нови Сад 

телефон: 021/ 6616-366, 021/6621-314, факс: 6621-253 
e-mail: skolamp@eunet.rs 

интернет страница: www.smp.edu.rs 

50 за ученике 
са сметњама 
у развоју под 

посебним 
условима 

 

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛЕ  

 

mailto:petroso@neobee.net
http://www.petrokuzmjak.edu.rs/
mailto:so.teh-skola-ap@neobee.net
http://www.tehnicka-/
mailto:skcentar@tipp.net.rs
mailto:bolyai@bolyai-senta.edu.rs
http://www.bolyai-senta.edu.rs/
mailto:medskolakm@
mailto:tskodom@open.telekom.rs
mailto:pts_s_trifun@mts.rs
http://www.smp.edu.rs/
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1.  Дом за децу „Јефимија” – Крушевац 
ул. Веселина Николића бр. 51, 

тел. 037/421-027 
e-mail: direktor@jefimija.org.rs 

 
55 

2. Дом за децу и омладину „Петар Радовановић” – Ужице 
ул. Немањина бр. 52, 
тел. централе: 031/511-366, 031/511-346, тел. дир. 

031/521-584, факс 031/511-347 
e-mail: office@dompruzice.org.rs 

интернет адреса: www.dompruzice.org.rs 

 
265 

3. Дом за децу и омладину „Станко Пауновић” – Неготин 
ул. Бадњевска бр. 5,  

тел. дир.: 019/541-800, тел. васпитача: 019/541-933 
e-mail: domstankopaunovic@gmail.com 

40 
+10 

студената 
 

 
 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТРИ КОЈИ ПРИМАЈУ УЧЕНИКЕ   

 

1.  Студентски центар „Приштина” – Косовска 

Митровица 

ул. Џона Кенедија бр. 6,  
тел. 028/425-509, 028/425-508, факс: 028/425-511 

e-mail: sckm@verat.net 

 

64 

2. Студентски центар „Бор” – Бор 

ул. Краља Петра Првог бр. 14, 
тел. 030/433-521, факс: 030/441-191 
e-mail: studentskicentarbor@yahoo.com 

интернет адреса: www.studentskicentarbor.com 

 

54 

 

 
 11. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА 

 

 За школовање ученика средњих школа за неко од дефицитарних 
занимања у Републици Србији Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Србије додељиваће, односно одобраваће коришћење ученичког кредита у 
школској 2016/2017. години. 
 Конкурс за доделу ученичких кредита расписује Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја до почетка школске 2016/2017. године. 
Додела ученичких кредита врши се на основу Конкурса и Закона о ученичком и 

студентском стандарду. 
 
 12. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА 

 
 Конкурс за доделу ученичких стипендија расписује Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја до почетка школске 2016/2017. године. 
Додела ученичких стипендија врши се на основу Конкурса и Закона о ученичком 
и студентском стандарду.  

mailto:office@dompruzice.org.rs
mailto:sckm@verat.net
mailto:studentskicentarbor@yahoo.com

