
       Дом ученика средњих школа Крагујевац, популарни АРТЕМ, већ годинама уназад 

постиже завидне резултате на Домијадама..  У протеклих 16 година, Артем се сврстао у 

сам врх, међу пар домова из Републике Србије, по резултатима постигнутим у културно 

уметничком стваралаштву. На регионалном нивоу лидерска позиција нашег Дома је 

неприкосновена већ више од двадесет година. 

КАКО? 

Пре свега, ангажују се и анимирају ученици на бази добровољности и квантитета, а уз 

помоћ стручних сарадника се од бољих добијају најбољи. Ангажовање компетентних 

професионалаца је од велике важности, јер се ученици едукују на прави начин, добијајући 

исправне и тачне информације и инструкције, избегавајући замке лошег аматеризма и 

рада уз помоћ „штапа и канапа“. 

Круна комплетног рада су такмичарски наступи на „Домијадама“, као и наступи који се 

у оквиру домова пријатеља и града, организују за наше ученике. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ на „ДОМИЈАДАМА“ 

у културно- уметничком стваралаштву 

од 2000. до 2019. године 

 

2000/2001. година  Регионална „Домијада“ – Јагодина: 

I место:  фолклор, драмски приказ, поетско сценски приказ и класична музика 

II место:  плесна група и популарна музика 
 

2001/2002. година  Регионална „Домијада“ – Крагујевац 

I место:  фолклор, поетско сценски приказ и класична музика 

Републичка „Домијада“ – Апатин – Сомбор: 

II место:  фолклор, поетско сценски приказ и класична музика 
 

2002/2003. година Регионална „Домијада“ – Свилајнац: 

I место:  фолклор, плесна група и класична музика 

II место:  драмски приказ 

У области литерарног и ликовног стваралаштва имали смо по једног    представника. 

Републичка „Домијада“ – Крагујевац : 

I место:  класична музика и плесна група 

II место:  фолклор 
 

2003/2004. година Регионална „Домијада“ – Крагујевац 

I место:  фолклор, класична музика, популарна музика, плесна група, драмски приказ, 

поетско сценски приказ, ликовно и литерарно стваралаштво 

Републичка „Домијада“ – Ужице: 

I место:  поетско сценски приказ 

II  место:  драмски приказ, фолклор, класична и популарна музика 
 

2004/2005. година Регионална „Домијада“ – Пожаревац: 

I место:  фолклор, популарна музика и плесна група, 

II место:   класична музика, драмски и поетско сценски приказ 

Републичка „Домијада“ – Ниш: 

I место:  фолклор и популарна  музика 

II место:  плесна група 
 

2005/2006.година Регионална „Домијада“ – Јагодина: 

I место:  фолклор, класична музика, плесна група, драмски приказ, поетско сценски 

приказ, ликовно и литерарно стваралаштво 

II место:  популарна  музика 



 

Републичка „Домијада“ – Врњачка Бања: 

I место: поетско сценски приказ, фолклор, плесна група и литерарно стваралаштво 

II место:  класична музика 
 

2006/2007. година Регионална „Домијада“ – Крагујевац 

I место:  популарна музика, класична музика, фолклор, плесна група 

II место:  драмски и поетско сценски приказ 

Републичка „Домијада“ – Лесковац: 

I место:  плесна група 

III место:  фолклор, класична и популарна музика 
 

2007/2008. година Регионална „Домијада“ – Свилајнац: 

I место:  плесна група, популарна музика и поетско сценски приказ 

II место:  фолклор, класична музика и драмски приказ. У литерарним и ликовном 

стваралаштву имали смо по једног представника 

Републичка „Домијада“ – Свилајнац: 

II место:  плесна група, популарна музика и поетско сценски приказ 
 

2008/2009. година Регионална „Домијада“ 

I место:  драмски приказ, плесна група и фолклор 

II место:  класична, популарна музика и поетско сценски приказ.  Имали смо и по једног 

представника у ликовном и литерарном стваралаштву. 

Република „Домијада“ – Београд: 

I место:  драмски приказ и плесна група 

II место:  фолклор 
 

2009/2010. година Регионална „Домијада“ – Ђуприја: 

У сценском наступу смо освојили три прва и три друга места и имали представнике у 

ликовном и литерарном стваралаштву. 

Републичка „Домијада“ – Суботица: 

II место:  поетско сценском приказу и популарна музика 
 

2010/2011. година Регионална „Домијада“ – Пожаревац: 

I место:  поетско сценски приказ, класична и популарна музика, фолклор и етно музика, 

литерарно стваралаштво 

Републичкка „Домијада“ – Ужице: 

I место:  поетско сценског приказа, класичне и популарне музике, 

II место:  фолклор 
 

2011/2012. година Регионална „Домијада“ – Јагодина: 

I место:   поетско сценски приказ, класична и етно музика 

II место:  драмски приказ и популарна музика. Уз све ово имали смо и представника у 

литерарном стваралаштву. 

Републичкка „Домијада“ – Ниш: 

I место:   поетско сценски приказ 
 

2012/2013. година Регионална „Домијада“ – Крагујевац 

I место:  поетско сценски приказ, фолклор, класична музика и етно музика 

Уз једног представника у литерарном стваралаштву. 

Републичка „Домијада“ – Јагодина 

У све четири првопласиране категорије са регионалне „Домијаде“, освојена су четири 

друга места. 
 

 



2013/2014. година Регионална „Домијада“ – Костолац: 

I место:  класична, популарна и етно музика,  драмски и поетско сценски приказ 

II место:  фолклору.( Накнадном одлуком жирија, нашем драмском приказу је ускраћено 

да се представи на републичкој „Домијади“ (због великог броја првих места). Такође је 

један представник у писању ишао даље. 

Републичка „Домијада“ – Београд: 

У свим категоријама сценског наступа, освојена су друга места, значи четири. 
 

2014/2015. година Регионална „Домијада“ – Свилајнац: 

I место:  класична,  етно музика и плесна група 

II место:  драмски приказ и фолклор 

Републичка „Домијада“ – Београд: 

I место:  класична музика, 

II место:  етно музика 

III место:   плесна група 
 

2015/2016. година Регионална „Домијада“ – Рековац: 

I место: класичнa музикa, поетско сценски приказ и фолклор 

II место:  драмски приказ и популарна музика 

III  место:  етно музика 

Имали смо и два представника у литерарном и ликовном стваралаштву 

Републичка „Домијада“ – Врњачка Бања: 

I место:  поетско сценски приказ 

II место:  фолклор и 

IV место:  класична музика 
 

2016/2017. година Регионална „Домијада“ – Мед.дом Крагујевац: 

I место: класичнa музикa, поетско сценски приказ,модеран плес и ликовна уметност, 

II место: фолклор и изложба уметничких радова 

III место:  ликовно стваралаштво 

Републичка „Домијада“ – Нови Сад: 

III место:  плесни студио 
 

2017/2018. година Регионална „Домијада“ – Ћуприја: 

I место:  модеран плес, популарна музика и  ликовна уметност, 

II место:  поетско сценски приказ, фолклор, етно и народна музика, класична музика и 

издавачка делатност 

Републичка „Домијада“ – Краљево: 

I место:  плесна група,  

II место:  популарна музика 
 

2018/2019. година Регионална „Домијада“ – Пожаревац: 

I место: фолклор,драмски приказ, плесна група и ликовно стваралаштво, 

II место:  поетско сценски приказ, популарна музика, ликовно стваралаштво, литерарно 

стваралаштво и изложба, 

III:  место:  етно музик и  ликовно стваралаштво 

Републичка „Домијада“ – Лесковац: 

I место:  фолклор, плесни студио и  литерарно стваралаштво 

 
 
 
 


