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I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Такмичење је ваннаставна активност која се организује  у циљу вредновања и
рангирања знања, умења и способности ученика из предмета, односно области
предмета.

2. Смотра  је  ваннаставна  активност  која  се  организује  у  циљу  представљања,
односно  вредновања  и  рангирања  способности,  умења  и  вештина  ученика  из
предмета, области предмета и активности.

3. Организаторе такмичења и смотри одређује министар календаром такмичења и
смотри за сваку школску годину.

4. Календар такмичења и смотри објављује се у „Просветном прегледу”, најкасније
до почетка другог полугодишта текуће школске године.

5. Такмичења и смотре организују се без котизације учесника.

II. ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ такмичења и смотри јесте афирмација образовно-васпитног рада,
постигнућа ученика и подизање квалитета образовања.

Задаци такмичења су:
а) вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности 

ученика;
б) рангирање нивоа постигнућа ученика. 

Задаци смотре су:
а) јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина 

ученика;
б) вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика.

Овим Правилником уређују се: 

1. организација и пропозиције,
2. вредновање постигнућа ученика и награђивање,
3. финансирање,
4. праћење и извештавање о одржаним такмичењима и смотрама. 
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П Р А В И Л Н И К
ЗА

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА
И СМОТРИ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Члан 1.
Програмске активности Регионалних центара  реализују се кроз следеће научне

дисциплине:

1. Математика
2. Информатика
3. Физика
4. Хемија
5. Заштита животне средине
6. Биологија
7. Српски језик 
8. Kњижевност
9. Енглески језик
10. Руски језик
11. Географија
12. Историја

Уметничка дисциплина: 

1. Књижевно стваралаштво

Члан 2.
У  складу  са  чланом  1.  oвог  Правилника,  Регионални  центри  за  таленте,

организују Регионални ниво такмичења по наведеним научним дисциплинама.

Члан 3.
Према плану и програму рада Регионалних центара за таленте, на такмичењу и

смотри учествују ученици седмих и осмих разреда основних школа. 
Право на учешће имају ученици који су на предходним нивоима рада /процес

идентификације и менторска настава/ стекли неопходне услове за учешће на такмичењу
и смотри. 

Члан 4.
Систем Регионалних центара сачињавају следећи Регионални центри у Србији:

РЦТ  Бор,  РЦТ  „Михајло  Пупин“  Панчево,  РЦТ  Пожаревац,  РЦТ  Београд  1,  РЦТ
Сремски Карловци, РЦТ Крагујевац, РЦТ Врање, РЦТ Ниш, РЦТ Лозница, РЦТ Чачак,
РЦТ Ужице, РЦТ Београд 2, РЦТ Нови Сад

Члан 5.
У складу  са  програмским  садржајима  рада  Регионалних  центара,  Регионално

такмичење  талената  по  научним  дисциплинама  и  смотри  истраживачких  радова
талената Србије се састоји из два сегмента и то: 

1. Тест знања по научним областима 
2. Презентације и одбране истраживачког пројекта
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Члан 6.
Тест знања подразумева, проверу стечених знања из научне области за коју се

ученик пријавио, усклађену по узрасту ученика у оквиру наставног плана и програма. 
Изузетак представљају научне дисциплине Информатика и Заштита животне средине,
где су садржани задаци на тесту, дефинисани из литературе /скрипти/ које обезбеђује
Регионални центар за таленте. 

Члан 7.
Тестове обезбеђује Организатор Републичког такмичења, који ангажује Стручна

друштва, стручњаке по научним областима или тимове професора за израду тестова. 
 

Члан 8.
Организатор  Регионалног  нивоа  такмичења  формира  комисије  по  научним

областима  за  презентацију  и  одбрану  истраживачког  пројекта.  Комисију  сачињавају
стручњаци  /научни  радници,  професори  са  универзитета,  професори.../  за  одређену
научну дисциплину. Комисију сачињавају три члана. У изузетним случајевима комисију
могу сачињавати и два члана. 

Члан 9.
У склопу  свог  програмског  рада  Регионални  центри  су  обавезни  да  ученике

упознају са УПУСТВОМ за писање истраживачког рада.
При писању истраживачких радова ученици се морају  придржавати Упуства за

писање истраживачких радова. У супротном организатор није у обавези да прихвати
рад ученика, који не испуњава техничке пропозиције о писању рада дате у Упутству. 

Члан 10.
Ученици  достављају  3  (три)  примерака  одштампаних  радова  на  адресу

Регионалног центра за таленте до 24. априла 2015. године.
Такође, ученици су дужни да примерак свог рада доставе и у електронској форми

на e-mail Регионалног центра за таленте. 
Уз рад,  ученици достављају два примерка одштампане пријаве и потписане и

достављају пријаву попуњену у електронском облику на  e-mail Регионалног центра за
таленте.

Члан 11.
Ученик  пред  комисијом  презентује  свој  истраживачки  рад.  Након  завршене

презентације, одговара  на  постављена  питања  од  стране  чланова  комисије,  што
представља одбрану истраживачког рада. 

Члан 12.
Комисија је обавезна да сваком ученику,  одмах после презентације и одбране

рада, или на крају свих презентација и одбрана по научним дисциплинама, образложи
дате  поене  по  параметрима  за  оцењивање,  и  то  исто  да  упише  у  формулар  за
оцењивање. 

Члан 13.
Организатори такмичења су обавезни  да  са  Правилником упознају  ученике  и

чланове комисија. 

Члан 14.
Регионално  такмичење  талената  по  научним  дисциплинама  и  смотрама

истраживачких радова талената Србије  одржава се истовремено у свим Центрима за
таленте.
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Према Календару такмичења,  Регионални ниво такмичења  одржава се  9  (10.)
маја 2015. године. 

Члан 15.
Сваки учесник Регионалног такмичења обавезан је да уз рад преда и попуњену

Пријаву за Регионално такмичење.

Члан 16.
Регионални Центри су обавезни да формулар Пријаве и истраживачки пројекат

доставе  свим  члановима  комисија  по  научним  областима,  најмање  15  дана  пре
одржавања такмичења. 

Члан 17.
Регионални  Центри су  обавезни  да  за  сваког  ученика  припреме  формулар  за

бодовање, који може бити штампан на полеђини Пријаве ученика или независно од
Пријаве.

Члан 18.
Учесник Регионалног такмичења  не може остварити пласман уколико је збир

бодова за рад и тест мањи од 90 бодова.

Члан 19.
Са Регионалног на Републички ниво такмичења талентованих ученика пласирају

се ученици који освоје 90-100% (процената) бодова, или како се договоре организатори,
у зависности од пролазности учесника на Регионалним такмичењима.

Ранг:
I место 97 - 100
II место 94 - 96
III место 93 - 90

Учесници такмичења добијају дипломе, признања и похвале.

Члан 20.
Укупан  пласман  полазника  чини  збир  бодова  на  тесту  знања  и  одбрани

истраживачког рада:
 Тест 50 бодова
 Рад 50 бодова 

Услов за пласман на Републичко такмичење је да ученик добије минимум 90 бодова.

Члан 21.
Регионални  центри  у  писаној  и  електронској  форми  воде  евиденцију  о

учесницима Регионалног такмичења.

Табела  за  вођење  евиденције  је  јединствена  за  све  Регионалне  центре,  и
попуњава се ЋИРИЛИЧНИМ ПИСМОМ:

Р.
бр. Презиме Име ЈМБГ Предмет Разред Школа Место

Тест
бод.

Рад
бод. Укупно Пласман
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Члан 22.

Формулари за бодовање:

ПОПУЊАВА КОМИСИЈА

11

Рецензија рада (даје стручна комисија)

12
Освојени бодови на тесту знања ..............................................._________

бодова

13

                ПАРАМЕТРИ

1. Аутентичност рада
2. Примењивост резултата
3. Техника писања рада
4. Усмена одбрана рада

Укупно
             (1+2+3+4)

Максимум              Освојено

25                      .......................................
10                      ....................................... 
5                        .........................................
10                      .........................................
                       

50 /мах/                   ___________________

14

Укупно освојени бодови
(12+13)

Освојено место

...................................... __________ бодова

..................................... ___________

15

       Име и презиме рецезента

1.   ______________________

2....______________________

3.   ______________________

            Потпис рецезента

1.     ______________________

2.     ______________________

3.     ______________________

16

Евентуалне напомене и сугестије:

МП
___________________________

Директор Центра

*  Образац  за: Физику, Хемију, Математику, Информатику,  Географију, Заштиту животне средине, Српски језик, Биологију
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ПОПУЊАВА КОМИСИЈА

11

Резензија рада (даје стручна комисија)

12
Освојени бодови на тесту знања ..............................................._________

бодова

13

                ПАРАМЕТРИ

1. Аутентичности  и квалитет
рада 

2. Техника писања рада
3. Усмена одбрана рада

Укупно
             (1+2+3)

Максимум              Освојено

30                      ......................................            
.
5                        .........................................
15                      .........................................
                       

50 /мах/                   ____________________

14

Укупно освојени бодови
(12+13)

Освојено место

...................................... __________ бодова

..................................... ___________

15

       Име и презиме  члана комисије

1.______________________

2.______________________

3.______________________

            Потпис  члана комисије

1.__________________________________

2.__________________________________

3.___________________________________

16

Евентуалне напомене и сугестије:

МП

 ___________________________
Директор Центра

* Образац за Енглески језик, историју, руски језик и  књижевност.
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Члан 23.
Регионални центри  су дужни да  о  регионалном такмичењу обавесте  школску

управу,  према  прописаној  форми  од  стране  Министарства  просвете,  науке  и
технолошког развоја 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ ______________________________________

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ 
ШКОЛА - РЕГИОНАЛНИ НИВО

Број општина и број школа у округу:

Број општина: _________;      број основних школа: __________

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ 
ДИСЦИПЛИНАМА И СМОТРИ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА 
ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ

Укупан број школа које су учествовале на такмичењу ____________

Број ученика по разредима VII - _____________ VIII - ____________

Р.Б.
Број ученика учесника по разредима

Укупно Напомена
Назив предмета VII VIII

1 Српски језик
2 Математика
3 Информатика
4 Биологија
5 Географија
6 Енглески језик
7 Историја
8 Хемија
9 Физика
10 Руски језик
11 Књижевност
12. Заштита животне средине

УКУПНО

МП

 ___________________________
Директор Центра

Члан 24.
Евентуална  Жалба  се  подноси  комисији  која  вреднује  резултате  одмах  по

објављивању резултата. Комисија је дужна да истог дана размотри жалбу и обавести
подносиоца.

Коначна ранг листа такмичења сачињава се после разматрања коначног усвајања
или одбијања приговора и жалбе учесника и објављује се на огласној табли.

Обраду резултата врши стручна служба именована од стране Регионалног центра
за таленте.
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Члан 25.
Са Регионалног такмичења талентованих ученика, Регионални центар је дужан

да достави резултате /електронски/организатору Републичког такмичења најкасније до
12. МАЈА 2015. године:

1. Списак пласираних полазника на Републичко такмичење у електронској форми у
Excel-u, ћириличним писмом, за ученике основних школа.  

рб Презиме Име ЈМБГ Предмет Разред Школа Место Број
бодова

ЦЕНТАР

Члан 26.
Организатор Републичког такмичења дужан је да обједини добијене податке са

Регионалних такмичења, и исте да преда Министарству просвете, науке и технолошког
развоја – особи задуженој за праћење такмичења.

Члан 27.
Са  Регионалног  такмичења  талентованих  ученика,  Регионални  центар  је  дужан  да
достави организатору Републичког такмичења најкасније до 14. МАЈА 2015. године:

1. Три  примерка  истраживачког  рада  пласираних  полазника,  које  организатор
Републичког такмичења прослеђује комисији за Републичко такмичење.

2.  Формулар бодовања за Републичко такмичење,  за сваког учесника – ученика
који се пласирао на Републичко такмичење, са попуњеним подацима од редног
броја 1. до редног броја 6.  
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РЕПУБЛИЧКО  ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА
И СМОТРИ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ

БОДОВНИ ФОРМУЛАР

1. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ________________________________________________

2. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕСНИКА _________________________________________________

3. РАЗРЕД _________________             4. ЈМБГ ____________________________

5. ШКОЛА _______________________________________________________________

               6.. НАУЧНА ОБЛАСТ _______________________________________________

Параметар максимум освојено
1 Аутентичност рада        25
2 Примењивост резултата        10
3 Техника писања рада          5
4 Усмена одбрана  рада        10

УКУПНО        50

Коментар.

Комисија

1._____________________________________          2.______________________________

3._____________________________________

УКУПАН ПЛАСМАН:
1.МЕСТО 2. МЕСТО 3. МЕСТО БЕЗ  ПЛАСМАНА

                                                                           М.П

Образац  за : Физику, Хемију, Математику, Информатику,  Географију, Заштиту животне средине, Српски језик, Биологију
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1    Број бодова на тесту       / . 50/мах
2    Број бодова за рад          / . 50/мах

 УКУПНО БОДОВА           / . 100/мах
 



РЕПУБЛИЧКО  ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА
И СМОТРИ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ

БОДОВНИ ФОРМУЛАР

1. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ________________________________________________

2. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕСНИКА _________________________________________________

3. РАЗРЕД _________________             4. ЈМБГ ____________________________

5. ШКОЛА _______________________________________________________________

              6.. НАУЧНА ОБЛАСТ ____________________________________________________

Параметар Максимум
1 Аутентичност и квалитет  рада 30
2 Техника писања рада 5
3 Усмена одбрана  рада 15

УКУПНО 50

Коментар.

Комисија

1._____________________________________          2.______________________________

3._____________________________________

УКУПАН ПЛАСМАН:
1.МЕСТО 2. МЕСТО 3. МЕСТО БЕЗ ПЛАСМАНА

                                                                           М.П

                                           Образац за Енглески језик, историју, руски језик и  књижевност.
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1    Број бодова на тесту       / . 50/мах
2    Број бодова за рад          / . 50/мах

 УКУПНО БОДОВА            / . 100/мах
 



Члан 28.
Документација са Регионалног нивоа такмичења из члана 26. овог Правилника

од стране Регионалног центра, организатору Републичког нивоа такмичења, доставља
се искључиво лично. Документација пристигла поштом, доставом или на други начин
неће бити прихваћена.  

Члан 29.
Организатор  такмичења  са  сваким  представником  Регионалног  центра  који

доставља  документацију  из  члана  26.  овог  Правилника,  сачињава  записник  о
примопредаји. 

Члан 30.
Организатор  Републичког  такмичења  је  обавезан  да  најкасније  15.  маја  2015.

године  преда  радове  и  формуларе,  члановима  формираних  комисија  по  научним
областима. 

 

Фебруар 2015. године

ОРГАНИЗАТОР ТАКМИЧЕЊА 
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