ПРАВИЛНИК
О ПРИЗНАЊИМА ДОМОВИМА УЧЕНИКА, ЕКИПАМА И
ПОЈЕДИНЦИМА ЗА УСПЕХЕ ПОСТИГНУТЕ НА СУСРЕТИМА
ОМЛАДИНЕ ДОМОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Члан 1.
На Регионалним и Републичком сусрету у свим такмичарским
дисциплинама проглашавају се победници, другопласирани и
трећепласирани у мушкој и женској и екипној и појединачној конкуренцији.
Члан 2.
За освојено прво, друго и треће мњесто у свим такмичарским
дисциплинама Организациони одбор Републичког и Регионалног сусрета
додељује домовима ДИПЛОМЕ.
Члан 3.
Првопласираним домовима у свим категоријама културно-уметничког
стваралаштва на Републичком и Регионалном сусрету Организациони одбор
додељује књиге из школске лектире.
Члан 4.
Првопласираним домовима у спортским дисциплинама у екипној
конкуренцији на Републичком и Регионалном сусрету додељују се ПЕХАРИ.
Члан 5.
За освојено прво место у спортским дисциплинама у појединачној
конкуренцији Организациони одбор додељује домовима КЊИГУ ИЗ
ШКОЛСКЕ ЛЕКТИРЕ.
Члан 6.
За све ученике-учеснике Сусрета који су освојили прво, друго и треће
место у свим дисциплинама домаћин Сусрета, са исписаним дипломама, за
домове додељује и бланко дипломе које ће исписане уручити ученицима дом
који је освојио прво, друго и треће место.
Члан 7.
За изложбене радове додељују се три награде, књига и дипломе за
прво, друго и треће место у свим техникама.

Члан 8.
На Регионалним сусретима награде КЊИГЕ И ДИПЛОМЕ за све
такмичарске дисциплине у спорту, културно-уметничком стваралаштву и
изложби ученичких радова додељује дом-домаћин и Организациони одбор
Региона.
Члан 9.
На Регионалном и Републичком сусрету проглашава се и награђује
најбоља мушка и женска улога у драмском стваралаштву и најбољи пар или
играч у плесу. Награда је КЊИГА И ДИПЛОМА.
Члан 10.
Тумачење овог правилника даје Организациони одбор Регионалног и
Републичког сусрета.

ПРОТОКОЛ
О СПРОВОЂЕЊУ СУСРЕТА ОМЛАДИНЕ ДОМОВА УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Регионалне и Републички сусрет омладине домова ученика средњих
школа Републике Србије организује Колегијум директора ДУСШ
Републике Србије. На основу Члана 5. Програма и општих пропозиција
Сусрете непосредно организују одговарајући органи у ту сврху формирани, а
такмичења на оба нивоа спроводе се по следећем протоколу.
Члан 2.
Тачан датум и место одржавања Сусрета одређује актив директора
ДУСШ региона, односно Колегијум директора ДУСШ Републике
Србије.
Члан 3.
Организацију Сусрета поверава дому који може обезбедити неопходне
услове за несметану реализацију Сусрета.
1. Објекте на којима ће се обезбедити сви потребни услови за несметано
одвијање такмичења у спорту и културно-уметничком стваралаштву, са
довољним бројем терена за спортска такмичења, адекватне просторије
за ликовни и литерарни рад, сценско-музички наступ,
2. Просторије за припрему такмичења, (гардеробе, купатила и др.)
3. Просторије за судије, жири и руководство такмичења,
4. Справе и реквизите за такмичење предвиђене Пропозицијама као
обавеза домаћина,
5. Техничке уређаје за емитовање музике, појачала, микрофоне, светла и
др.
6. Потребна лица за организацију такмичења (стручна лица за жири,
исписивање диплома, редаре, судије, записничаре и др),
7. Квалитетан смештај и исхрану за све учеснике Сусрета према
захтеваном бројном стању.
Члан 4.
Домаћин је обавезан да обезбеди свечано отварање Сусрета,, доделу
признања и награда за постигнуте резултате као и свечано затварање
Сусрета. Регионални сусрет отвара дом домаћин Сусрета, а Републички
сусрет Министарство просвете Републике Србије.

Члан 5.
Домаћин је обавезан да све објекте и просторије припреми за
несметано одвијање такмичења, као и одговарајућу пригодну декорацију
објекта.
Члан 6.
Чланови Организационог одбора пре почетка такмичења прегледају
објекте на којима ће се одржавати такмичење. Уколико уоче да објекти не
одговарају правилима и Пропозицијама тражиће од домаћина да објекте
припреми за такмичење.
Члан 7.
По прегледу објеката домаћин је обавезан да члановима
Организационог одбора претстави непосредне функционере-организаторе
такмичења.
Члан 8.
Пре почетка такмичења домаћин у сарадњи са непосредним
организаторима такмичења сазива састанак свих представника екипа
учесника где се врши извлачење парова, презентира листа судија, њихов ранг
и распоред суђења, упознаје са сатницама такмичења, начином подношења и
решавањем жалби.
Члан 9.
Пре почетка такмичења организатор такмичења прегледа спискове
(оверу спискова од стране директора дома) такмичара који ће наступити.
Члан 10.
Екипе излазе на терен на позив судије. Екипе излазе заједно и
постројавају се у једну врсту. Судија командује заједнички поздрав
“ЗДРАВО”. Екипе поздрављају судијски жири а након тога и гледаоце на
другој страни.
Организатор-руководилац такмичења после прегледа документације
даје знак да утакмица односно такмичење може да почне. Уколико уочи
неисправност констатује то у записнику а такмичара или екипу искључује из
такмичења.

Члан 11.
Домаћин је дужан да омогући екипама да се окрепе за време такмичења
(свежа вода, кисела вода, сок).
Члан 12.
Домаћин је дужан да омогући несметан рад судијском жирију, обезбеди
записнике, довољан број мерних инструмената (штоперица и др.) и мерилица
времена, потребан број реквизита и опреме прописане Пропозицијама.
Члан 13.
Код проглашења прво се проглашава победник, освајач првог места, па
другопласирани и на крају трећепласирани на такмичењу. Истим редом се
уручују дипломе и награде. Код екипних спортова признања се уручују
капитену екипе.
Члан 14.
Тумачење овог протокола даје Организациони одбор Регионалног и
Републичког сусрета.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
СУСРЕТА ОМЛАДИНЕ ДОМОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Дисциплинским поступком жели се обезбедити регуларност такмичења
Сусрета омладине домова ученика средњих школа Републике Србије. Њиме
се прописују мере и поступак за кажњавање у случајевима кршења одредби
Пропозиција и другим случајевима који ометају редовно спровођење
такмичења односно доводе у питање регуларност такмичења.
Члан 2.
Одредбе овог Правилника примењиваће се за:
1. Све учеснике- такмичаре,
2. Све стручне и техничке руководиоце екипа и васпитаче
3. Директоре домова
4. Чланове Организационог одбора
5. Сва остала службена лица (судије, чланове жирија и др.)
Члан 3.
Одредбе Правилника примењиваће се за следеће прекршаје:
1. Неспортско понашање:
- псовање, непристојни гестови, приговарање и пркошење
одлукама судија и наређењима руководства и функционерима
који обављају одређену дужност, као и изазивање играча,
такмичара својих и супарничких функционера и гледалаца
речима, покретима и гестовима, као и све оне радње које могу
нашкодити угледу Сусрета, односно домовима ученика.
2. Физички напад:
- на свог или противничког играча, или такмичара за време
игре, на спортским теренима као и ван њих а у вези са
такмичењима у оквиру Сусрета. Физички напад на судије, на
спортским борилиштима за време такмичења и ван терена
после такмичења, напад на руководства за време обављања
функција, напад на стручног или техничког руководиоца,

васпитача, судију или гледаоца. Казне ће се примењивати и за
покушај физичког напада.
3. Прекид такмичења, напуштање терена:
- услед изгреда кога су проузроковали такмичари једне екипе,
због чега се утакмица не одржи у правилима одређеном
времену, односно такмичење прекида.
4. Наговарање такмичара да напусте такмичење
- или да такмичари не почну утакмицу у сатницом и
распоредом предвиђено време.
5. Прихватање наговарања и напуштања такмичења
- напуштање терена, или пак одустајање од такмичења.
6. Неоправдан недолазак на такмичење
- чиме се ремети распоред и сатница, односно доводи у питање
регуларност такмичења на Сусретима.
7. Неправилна наступања такмичара
- ако наступа такмичар који нема право наступа, није у дому од
01.11. текуће школске године, није уопште ученик дома,
наступа под туђим именом, кажњен је забраном наступа због
прекршаја на такмичењу у следећем колу и др.
8. Пружање непотпуних, нетачних и лажних података
- одлучујућих за учешће на такмичењима, године старости,
статус ученика и сл.
9. Увреде и клевете
- по било ком основу, да ли о свом дому, такмичарима, или
супарничком дому, судијама, васпитачима, руководиоцима
такмичења и сл.
10.Сва остала непристојна понашања
- у вези са такмичењем или не, изазвана на неком другом или
јавном месту, алкохолисаност и др. што може нарушити углед
свих осталих учесника Сусрета, као и домаћина организатора
у његовој средини.
11.У колико се прекорачи број пријављених извођача, учесници ће бити
дисквалификовани, уколико се прекорачи време извођења, такође
следи дисквалификација.

Члан 4.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Казне су следеће:
За ученике-такмичаре:
- опомена, укор, забрана наступања на одређеном такмичењу,
забрана наступа на такмичењима за одређено време.
За стручне и техничке руководиоце екипа и васпитаче:
- опомена, укор, забрана вршења функција на одређеном
такмичењу у оквиру Сусрета, забрана вршења функција за
одређено време.
За директоре домова:
- опомена, укор, забрана вршења функција на одређеном
такмичењу, забрана вршења функција на одређено време,
пријава активу директора ДУСШ на региону, пријава
Колегијуму директора ДУСШ Републике Србије, пријава
Министарству просвете Републике Србије- сектор за ученички
и студентски стандард, пријава Управном одбору дома.
Чланове Организационог одбора, комисије и др.:
- опомена, укор, забрана обављања функција за одређено време.
Остала службена лица:
- опомена, укор, забрана суђења на одређеном такмичењу,
забрана суђења за одређено време, пријава надлежној
судијској организацији, забрана обављања функција за
одређено време.
Домове ученика:
- опомена, укор, забрана учешћа на одређеном такмичењу,
забрана учешћа за одређено време, пријава Министарству
просвете Републике Србије-сектор за ученички и студентски
стандард, пријава Управном одбору, забрана учешћа
такмичења за одређену спортску грану, дисциплину у
културно-уметничком стваралаштву на одређеном такмичењу,
забрана за одређено време.
Члан 5.
Дисциплински поступак се може покренути:
1. на основу извештаја судије,
2. на основу пријаве организатора такмичења,
3. писмене пријаве сваког лица које уочи прекршај,
4. по службеној дужности, када дисциплински орган на било који
начин сазна да је учињен прекршај.

Члан 6.
Пријаве и жалбе се подносе на основу Члана 28. и 29. Општих
пропозиција, Програма и пропозиција Сусрета омладине домова ученика
средњих школа Републике Србије.
Члан 7.
Организациони одбор Регионалних и Републичког сусрета одлучује у
другом степену и њихова одлука је коначна, тумаче одредбе Дисциплинског
правилника, сачињавају Пословник о раду, одређују поступак у раду, у
сложеним случајевима могу позивати и друга потребна лица ради
правилнијег доношења одлуке, по потреби формирају Дисциплинску
комисију и преносе надлежност на њу.

