
На основу члана 1. Oдлуке о установљавању награде за даровиту децу, 
ученике и омладину („Службени лист АПВ“ бр. 6/97), члана 16. и 24. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр.37/14 и 54/14 - 
други пропис) и члана 7. Одлуке о награђивању даровитих ученика основних и 
средњих школа („Службени лист АПВ“ бр.17/05.), покрајинска секретарка за спорт 
и омладину, дана 19. фебруара 2016. доноси  
 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ НАГРАЂИВАЊА 

ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА 

 

Члан 1. 
 Правилником о критеријумима и начину награђивања даровитих ученика (у 
даљем тексту: Правилник) утврђују се критеријуми и начин награђивања 
даровитих ученика основних и средњих школа са пребивалиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине, који су освојили прво место односно златну 
медаљу на републичким такмичењима или постигли значајне резултате у 
иностранству  у области образовања, науке, технике, културе, уметности и спорта 
и њихових ментора. 
 

 Члан 2.  
 Све именске речи које се у овом правилнику користе у мушком роду, а имају 
и женски род, подразумевају и истовремено обухватају исте именске речи у 
женском роду. 
 

     Члан 3.  
 Предлоге за награђивање даровитих ученика и њихових ментора 
достављају васпитно-образовне установе и други предлагачи утврђени чланом 2. 
Одлуке о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа. 
 Предлози из става 1. овог члана достављају се Покрајинском секретаријату 
за спорт и омладину, најкасније до 31. октобра текуће године на обрасцу који се 
налази на интернет сајту Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, у 
оквиру конкурсне документације. Уз предлог се обавезно достављају докази о 
оствареним резултатима на репрезентативним такмичењима у земљи или 
иностранству и остали значајни подаци о ученику (награде, признања, активности, 
истраживачки радови, ангажовања). 
 
                                                             Члан 4.    
 Репрезентативним такмичењем у земљи или иностранству сматрају се 
такмичења која се налазе у календару такмичења и смотри ученика основних и 
средњих школа за текућу школску годину – који доноси надлежно министарство; 
такмичења првог ранга према стандардима за рангирање музичких такмичења у 
области музичке и балетске уметности за текућу школску годину – које доноси 
надлежно министарство, као и за такмичења, смотре или манифестације за које 
Комисија утврди да су од посебног значаја за развој образовања, науке, технике, 
културе, уметности и спорта. 



 
Члан 5. 

 Критеријуми за избор између кандидата за доделу награда  су: 
- освојено прво место односно златна медаља на републичким такмичењима 

као и значајни резултати на  такмичењима у иностранству; 
- број освојених бодова на такмичењу, уколико има више кандидата са 

освојеним првим местом; 
- општи успех у редовном школовању, уколико има више кандидата са 

освојеним првим местом; 
- ниво такмичења у области за коју се додељује награда; 
- континуитет успешности на такмичењима. 

 
Члан 6. 

 Комисија разматра предлоге и у складу са критеријумима из члана 5. овог 
Правилника и даје предлоге за награђивање. 
 Комисија ради у седницама и може да ради ако је седници присутно више 
од половине чланова Комисије. 
 Чланови Комисије ће предлог одлуке о избору ученика донети већином 
гласова присутних чланова Комисије. О раду Комисије води се записник. 
 Када хитност или друге околности то налажу, седница Комисије може се 
одржати телефонски или путем електронске поште (е-маил). Сматраће се да је 
предлог одлуке донет у случају када се већина чланова Комисије телефоном или 
електронском поштом изјасни за то.  
 
                                                            Члан 7.             
 Приликом утврђивања предлога одлуке, Комисија врши увид у резултате са 
такмичења даровитих ученика из области образовања, науке, технике, културе, 
уметности и спорта које организују поједина стручна друштава из: 
-   српског језика  
-   српског језика као нематерњег  
-   језика националних мањина-националних заједница који су у службеној   
    употреби у АП Војводини 
-   страних језика ( енглески, немачки, руски и француски); 
-   историје; 
-   математике; 
-   информатике; 
-   физике; 
-   хемије; 
-   биологије; 
-   географије; 
-  техничког образовања; 
-  музике и балетске уметности; 
-  спорта. 

 Уколико у одређеној области није постигнут резултат на такмичењу у 
организацији из претходног става, може бити вреднован и успех постигнут на 
смотри или манифестацији.  



Комисија може предложити да се у одређеној области не додели награда. 
 
                                                 Члан 8. 
Приликом одлучивања о специјалној дипломи, предност ће имати ученик 

који је постигао врхунске резултате на такмичењима у више области или је 
изузетне резултате постигао на такмичењу у иностранству. 
 Комисија ће одлучујући о предлозима пријављених кандидата, уважавајући 
критеријуме садржане у члану 5. овог Правилника, посебно ценити конкурентност 
на такмичењу (број такмичара, категорију у оквиру које се ученик такмичио и др.). 
 Предност приликом награђивања за исте резултате, имаће ученици 
завршних година основне, односно средње школе у односу на ученике млађег 
узраста, а могу  је имати и ученици који су постигли врхунске резултате у више 
области или постижу врхунске резултате у континуитету. 
 
                                                            Члан 9. 
           Одлука о награђивању објављује на Интернет сајту Покрајинског 
секретаријата за спорт и омладину. 
 Предлагачи  који нису задовољни одлуком Комисије могу изјавити приговор. 
Приговор се подноси Комисији путем Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину. О приговору одлучује Комисија.  
 
                                                            Члан 10. 
          Уз сваког награђеног даровитог ученика, награђује се и његов ментор. 
 Ментор је предметни наставник или професор који припрема даровитог 
ученика за такмичења.  
           Ментор, у смислу овог члана правилника, може бити само један. Уколико је 
награђени ученик имао више ментора, Комисија ће пре утврђивања предлога 
одлуке консултовати директора школе о томе који ће од кандидованих ментора 
бити предложен за награђивање. 
 

Члан 11. 
 Доношењем овог правилника, престаје да важи Правилник о критеријумима 
и начину награђивања даровитих ученика бр. 116-17-21/2014-02 од 20. октобра 
2014. године. 
 

Члан 12. 
 Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу 
Аутономне покрајине Војводине".  
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

 
Нови Сад, 19. фебруар 2016. године 
Број: 116-17-1/2016-03                                                    Покрајинска секретарка  
                                                                                            за спорт и омладину  
                                                                                               Мариника Тепић           

 


