
  ПРОГРАМ И ПРОПОЗИЦИЈЕ 

   СУСРЕТА ОМЛАДИНЕ 

    ДОМОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

   РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ 

 
     ЦИЉ 

 

 Сусрети омладине домова ученика средњих школа Републике Србије-

ДОМИЈАДА (у даљем тексту Сусрет) је једна од могућности сагледавања 

слободних активности, педагошки осмишљеног слободног времена ученика 

средњих школа смештених у домовима ученика. 

 На Сусрету ће се репрезентовати и вредновати креативни рад, 

имагинација и стваралаштво омладине у домену културе, уметности и спорта, 

осмишљен и реализован  у домовима ученика. 

 Сусрет поред такмичарског карактера, свој педагошки знaчај има  у 

зближавању омлaдине, у размени искустава у раду домова, у жељи за 

стваралаштвом  и потврђивањeм младих у разним областима друштвеног 

живота. 

 

   I ПРОГРАМ И ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ 

 

     Члан 1. 

 Сусрет омладине домова ученика средњих школа Републике Србије 

представља наставак делатности која се организује и спроводи у оквиру 

програмских активности ученика и васпитног особља у слободном времену. 

     

     Члан 2. 

 Програм Сусрета обухвата садржаје који произилазе и из потреба и 

интересовања ученика, материјалних услова и могућности домова за 

реализацију истих. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ПРОГРАМ  ТАКМИЧЕЊА 

 

1. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

1.1. Ликовно стваралаштво 

1.2. Литерарно стваралаштво 

1.3. Сценско-музичко стваралаштво 

 

1.3.а.     реч 

а) драмски приказ, 

б) поетски приказ 

 

1.3.б.     музика 

а) популарна 

б) класична 

в) етно и народна 

 

1.3.в.     плес 

а) фолклор 

б) модеран плес, балет 

 

  

2. ИЗЛОЖБА УЧЕНИЧКИХ РАДОВА 

 

2.1. Ликовна уметност 

2.2. Примењена уметност 

2.3. Уметничка фотографија 

2.4. Издавачка делатност 

2.5. Макетарство 

2.6. Технике рукотворине 

 

 

 

3. СПОРТ 

3.1. Мали фудбал  (м +ж) 

3.2. Кошарка   (м + ж) 

3.3. Одбојка   (м + ж) 

3.4. Стони тенис  (м + ж) 

3.5. Стрељаштво  (м + ж) 

3.6. Шах   (м + ж) 



 Дисциплине и садржаји такмичарског програма отварају широке 

могућности за организовање и спровођење слободних активности. 

 За учешће на такмичењима ученици се  припремају у одговарајућим 

секцијама. Током године  такмичења се организују у оквиру секције, дома, 

сарадње са осталим домовима, школама и друштвеном средином. 

 

 

    ОПШТЕ  ПРОПОЗИЦИЈЕ 

 

     Члан 3. 

 Детаљан програм и посебне пропозиције за све дисциплине културно-

уметничког стваралаштва, радно-техничког стваралаштва и спортске гране 

дају се посебно и чине саставни део овог програма и пропозиција. 

 

     Члан 4. 

 Сусрет омладине домова ученика средњих школа Републике Србије 

организује се и спроводи као: 

1. Регионални сусрет 

2. Републички сусрет 

 

     Члан 5. 

 Организацијом сусрета непосредно руководи Организациони одбор 

кога именује Колегијум директора домова ученика средњих школа 

Републике Србије. 
 Организациони одбор Републичког сусрета чине: 

- Домаћин сусрета, 

- Домаћин претходног сусрета, 

- Домаћини регионалних сусрета  

- Представник Колегијума директора ДУСШ РС 

- Представник Министарства 

 

 Ради ефикаснијег спровођења такмичења Организациони одбор може 

да именује комисију за културно-уметничко стваралаштво и комисију за 

спорт. 

 

     Члан 6. 

 Техничку организацију сусрета  спроводи дом ученика- домаћин, 

односно стручне организације које домаћин овласти за извршење 

одговарајућих послова и задатака. 

 



     Члан 7. 

 Дом-домаћин Сусрета и Организациони одбор за сваку такмичарску 

дисциплину културно-уметничког стваралаштва именује стручни жири од 

три члана и три члана такмичарске комисије за сваку спортску грану од 

спортских радника и спортских стручњака у грани у којој се спроводе 

такмичења. 

 Посебни жири процењује ученичко стваралаштво у категоријама: реч, 

музика и плес, (3 х 2 члана). 

 Изложбу ученичких радова оцењују: 

Радове ликовне и примењене уметности - жири за ликовно стваралаштво 

Издавачку делатност    - жири за литерарно стваралаштво 

Уметничку фотографију   - жири за ликовно стваралаштво 

 

     Члан 8. 

 За регионалне сусрете региони сами именују свој Организациони одбор 

и потрбан стручни жири и такмичарске комисије, подразумевајући као 

чланове: домаћина сусрета, домаћина претходног сусрета и координатора 

актива директора ДУСШ 
 

     Члан 9. 

 Регионални сусрети одржавају се до краја марта  сваке године. 

 Републички сусрет одржава се у априлу сваке године. 

 Тачан датум, место и време трајања одржавања Сусрета одређује актив 

директора региона, односно Колегијум директора ДУСШ Републике 

Србије. 
 

     Члан 10. 

 Републички сусрети одржавају се према следећем распореду по 

регионима: 

1. ЗАПАДНА СРБИЈА 

2. ВОЈВОЂАНСКИ 

3. ШУМАДИЈСКО-ПОМОРАВСКО-БРАНИЧЕВСКИ 

4. БЕОГРАДСКИ 

5. НИШКО-ЗАЈЕЧАРСКИ 

 

 

 

 

 

 



Члан 11.  

 Сваки дом ученика обавезан је да буде домаћин Сусрета. 

 Домаћин Сусрета се сваке године смењује , а одређује се одлуком 

актива директора ДУСШ за Регионални сусрет, односно одлуком Колегијума 

директора ДУСШ Републике Србије за Републички сусрет. 

     Члан 12.  

 Дом-домаћин Сусрета  обавезан је да обезбеди адекватне просторне и 

техничке услове  за нормално одвијање  сусрета (просторије за писање 

литерарног рада, простор за сликање, изложбени простор и акустичан 

сценски простор  са пратећом техником  и техничким особљем). 

 

     Члан 13. 

 Дом-домаћин  Сусрета  обавезан је да за одржавање спортских сусрета 

обезбеди прописане спортске терене  са одговарајућим пратећим  

просторијама за несметано спровођење такмичења, као и потребне реквизите 

прописане посебним  пропозицијама за спортске гране  у којима се одржавају 

такмичења. 

     Члан 14. 

 Дом –домаћин Сусрета обавезан је да обезбеди дипломе за освојено 

прво, друго и треће место у свим такмичарским дисциплинама, као и књиге 

из школске лектире за све првопласиране  домове-учеснике, а у спортским 

гранама пехаре. 

     Члан 15. 

 Дом- домаћин организује ревијални програм на Републичком сусрету, 

који је састављен од најбољих остварења у сценско-музичком стваралаштву. 

      

     Члан 16. 

Учесници на Републичком сусрету су домови ученика са најбољим 

постигнутим резултатима у дисциплинама на сусретима својих  региона. 

Учесници Републичког Сусрета репрезентују дом а не регион. 

 

    Члан 17. 

Ако првопласирана екипа, односно прво, друго, трећепласирани 

појединац са регионалног такмичења одустане од даљег такмичења право 

учешћа на Републичком сусрету има другопласирана екипа односно 

четвртопласирани појединац. 

У спортским такмичењима (шах, стони тенис, стрељаштво) у 

појединачној конкуренцији другопласирани појединац са регионалног 

такмичења. 

     



Члан 18. 

У одсуству квалитета у појединој дисциплини на Регионалном сусрету 

жири може да не допусти проходност на Републички сусрет. 

 

    Члан 19. 

Право учешћа на Сусрету имају искључиво само ученици смештени у 

дому и то они који су уписани најкасније до 01.11. текуће године, као и 

васпитачи, други радници дома у својству пратилаца. 

Стручни сарадници који су помагали код припреме, не могу водити 

екипе на такмичење. 

Сценским ефектима ( светлосним, звучним, и сл.) које дом доноси на 

Сусрет рукују ученици или домски радници. 

 

    Члан 20. 

Пријава учешћа од стране дома са потписом директора подноси се у 

року који утврђује Организациони одбор, а доставља се домаћину сусрета. 

Пријава за Сусрет садржи: 

1. Назив дисциплине у којој ће се учесници такмичити, 

2. Списак ученика -учесника по такмичарским областима, 

3. Име и презиме вође екипе дома, 

4. Име и презиме других пратилаца – домских радника, 

5. Име и презиме лица које је осмислило сценско извођење, 

6. Време (минутажа) сценског извођења. 

 

Члан 21. 

 Број учесника је ограничен критеријумима које је утврдио 

Организациони одбор, а прописани су посебним пропозицијама за сваку 

такмичарску дисциплину посебно, како на Регионалном тако и на 

Републичком сусрету. 

 

     Члан 22. 

 Број такмичарских дисциплина на којима ученик може наступити није 

ограничен, под условом да тиме не ремети распоред такмичења и утврђене 

сатнице. 

 Нико нема право да по овом основу тражи одлагања такмичења или 

подешавање сатнице. 

 

 

 

 



     Члан 23. 

 Финансијска средства за техничку организацију Републичког сусрета, 

трошкова путовања, смештаја и исхране чланова екипа и појединаца, 

трошкове признања и награда, суђења и делегата обезбеђује Министарство 

просвете Републике Србије, Сектор за ученички и студентски стандард. 

 

     Члан 24. 

 Трошкове регионалних сусрета сносе домови ученика и учесници 

сусрета. 

 

     Члан 25. 

 У вођству сваке спортске екипе или групе која учествује на било ком 

такмичењу у културно-уметничком стваралаштву поред осталих (нпр. тренер, 

кореограф и др. ко није васпитач, односно радник дома) мора се налазити и 

представник дома из реда васпитача који је и вођа екипе или групе 

 

     Члан 25а. 

 Саставни део овог Програма и Пропозиција чине: 

1. Програм и пропозиције за сваку спортску грану посебно, 

2. Програм и пропозиције за све такмичарске дисциплине у културно-

уметничком стваралаштву и изложбу ученичких радова, 

3. Правилник о признањима домовима, екипама и појединцима за 

постигнуте успехе на такмичењима, 

4. Протокол о спровођењу такмичења на Сусретима, 

5. Дисциплински правилник 

 

     Члан 25б. 

 Право допуна и измена овог Програма и пропозиција, њихових 

саставних делова и његовог тумачења има Организациони одбор који именује 

Колегијум директора ДУСШ у Србије. 

      

  

  

          


