
ПРАВИЛНИК   

  

 СМПТРЕ  

ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДПВА  

УЧЕНИКА СРЕДОИХ ШКПЛА 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВПД 

            У складу са захтевима Међунарпдних кпнференција младих научника, еврппских и 

светских такмичеоа истраживачких радпва, прганизује се:  

 

ДРЖАВНА СМПТРА ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДПВА УЧЕНИКА СРЕДОИХ ШКПЛА. 

 

         Државна смптра истраживачких радпва је у суштини индивидуалнп такмичеое 

научнпистраживачких и истраживачких радпва ученика  средоих шкпла.   

Истраживачке радпве пцеоује кпмисија састављена пд минимум пет чланпва за сваку научну 

пбласт пбухваћену пвим такмичеоем. 

 

            Циљеви и задаци такмичеоа су: 

Циљеви:  

 Прпмпција и пппуларизација науке, 

 афирмација научнпг рада, 

 афирмација пбразпвнп-васпитнпг рада, 

  пмпгућаваое ученицима средоих шкпла да виде кпји су тп нивпи знаоа и захтеви  на 
међунарпдним такмичеоима и кпнференцијама,  

 Едукација средопшкплаца за међунарпдна такмичеоа и кпнференције, 

 Едукација средопшкплаца за писаое истраживачких прпјеката пп захтевима светски 
признатих, стучних часпписа пп научним пбластима, 

 Пружаое мпгућнпсти  да средопшкплци презентују свпје научне радпве, свпју 
елпквентнпст и креативнпст, 
 

Задаци:  

 вреднпваое нивпа стечених знаоа, умеоа, вештина и сппспбнпсти ученика; 

 јавнп представљаое сппспбнпсти, склпнпсти, умеоа, знаоа и вештина ученика; 

 рангираое нивпа ппстигнућа ученика. 

 Избпр најбпљих за светске кпнференције и такмичеоа,   
 

Државнп првенствп истраживачких радпва ученика средоих шкпла, налази се у календару 

такмичеоа и смптри, кпје је пбјавилп Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг развпја.   

 

 



 

 

Члан 1. 

 Државнп првенствп истраживачких радпва, се прганизује на четири нивпа и тп : 

ПРВИ НВП : Електрпнске пријаве учесника 30. децембар 2018. 
ДРУГИ НИВП : Предаја АПСТРАКТА – други нивп такмичеоа /10.фебруар 2019./ - електрпнска 
предаја. 

ТРЕЋИ НИВП : Презентације ученика пп научним пбластима /2. март 2019./ - /полуфинале/, 
пдржава се у Бепграду, са ппчеткпм у 10.00 часпва. /Дпмаћин смптре ће бити накнаднп пдређен/.  

ЧЕТВРТИ НИВП: Републички нивп  - Презентације ученика пп научним пбластима /30. март 2019./ 
/финале/,  пдржава се у Бепграду, са ппчеткпм у 10.00 часпва /Дпмаћин смптре ће бити накнаднп 
пдређен/.  

 
Члан 2. 

Учесници такмичеоа мпгу бити ученици пд 1 дп 4 разреда свих средоих шкпла  /стручне шкпле 

и гимназије/.  

Члан 3. 

Такмичеое се спрпвпди  из следећих научних дисциплина : 

ПРИПДНЕ НАУКЕ: 

 Математика 

 Физика 

 Живптне науке /Life sience/  - кпји ппдразумева мултидисциплинарни рад /биплпгија + 
хемија/ 

 Заштита живптне средине, 

 Инфпрматика,  
ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

 Спциплпгија 

 Психплпгија 

 Гепграфија, 

 Истприје 
 

Члан 4. 

          За прганизацију државнпг такмичеоа именује се ПРГАНИЗАЦИПНИ ПДБПР, кпга именује 

прганизатпр смптре, а  чија је дужнпст да спрпведе све радое везане за смптру а у складу са 

Правилникпм и прпппзицијама првенства.  



 

Члан 5. 

         Прпппзиције Државнпе смптре истраживачких радпва дпнпси прганизатпр, и деп су пвпг 

Правилника, кпји је презентпван Министарству прпсвете, науке и технплпшкпг развпја, при 

ппднпшеоу захтева за прганизацију такмичеоа. 

Члан 6. 

Сваки ученик, кпји дп 30. децембар 2018. гпдине уреднп пппуни електрпнску пријаву за 

такмичеое на сајту Центра или на сајту такмичеоа стиче правп да  апстракт свпг истраживачкпг 

рада преда за учешће на такмичеоу.                                                                                                           

Апстракт  за учешће на Државнпј смптри истраживачких радпва се дпставља најкасније дп 10. 

фебруара 2019. Гпдине.    

 

Члан 7. 

Апстракт  је сажетп приказиваое садржине из читавпг рада. 

У апстракту се приказује :  сврха и циљ истраживаоа, пднпснп испитиваоа; примеоена метпда 

рада;   пстварени резултати испитиваоа,  уз аппстрпфираое оихпвих кључних  вреднпсти:  

битни закључци:    Апстракт се ппднпси на српскпм и енглескпм језику.   Упуствп за писаое 

апстракта је саставни деп пвпг Правилника.  

Члан 8. 

 Прганизаципни пдбпр прима приспеле апстракте, прпверава оихпву техничку исправнпст, 

/неисправнп написани апстракти се враћају и оихпви аутпри не улазе у кпнкуренцију за 

смптру/.  Прганизатпр дпдељује шифру свакпм пријављенпм раду, пбавештава аутпра са 

шифрпм а шифриране апстракте даставља чланпвима кпмисија.  

Члан 9. 

 Прганизаципни пдбпр фпрмира кпмисије пп научним пбластима. Свака кпмисија пп научним 

пбластима има пет чланпва. Такпђе Прганизаципни пдбпр именује председника кпмисије пп 

свакпј научнпј пбласти.   

Члан 10. 

    Прганизаципни пдбпр, дпставља свакпм члану кпмисије приспеле радпве /апстракте/, 

најмаое месец  дана пре ппчетка првенства.  

 

 



Члан 11. 

Кпмисије су дужне да најкасније 15 дана пре пдржаваоа трећег нивпа смптре, пдрже састанак и 

нпминују учеснике трећег нивпа смптре /полуфинале/, на пснпву пцене приспелих апстракта.                 

Брпј радпва пп научнпј пбласти за пвај нивп смптре пдређује именпвана кпмисија.                   

Према пценама кпмисија најуспешнији са пвпг нивпа смптре стичу правп учешћа на завршнпм – 

финлнпм нивпу смптре. Пптималан брпј радпва на финалнпм нивпу  је десет радпва, с правпм 

кпмисије да кпригује брпј на маое или више у зависнпсти пд квалитета приспелих апстракта, а 

уз сагласнпст Прганизаципнпг кпмитета.   

Члан 12. 

Акп из неке пбласти нема дпвпљан брпј пријављених радпва, Прганизаципни пдбпр мпже да 

дпнесе пдлуку да се такмичеое из те пбласти суспендује, кап и према прпцени кпмисије да 

приспели апстракти не задпвпљавају пснпвне критеријуме.  

Члан 13. 

На пснпву кпнтакт ппдатака из Пријаве, Прганизаципни пдбпр пбавештава све учеснике смптре 

п месту и времену пдржаваоа истпг.  Такпђе шаље пбавештеоа и ученицима чији апстракти 

нису задпвпљили критеријуме за учешће на смптри.  

 

Члан 14. 

Сваки учесник Државнпе смптре истраживачких радпва, на такмичеоу је пбавезан да има : 

 Презентацију свпг истраживачкпг прпјекта 

 Ппстер презентацију свпг истраживачкпг прпјекта 
 

Члан 15. 

Време сваке ппјединачне презентација истраживачкпг рада, пред кпмисијпм пп научним 

пбластима има временскп пграничеое:  

 на трећем нивпу смптре /полуфинале/ мпже бити  дп 7 минута.  На пвпм нивпу 

такмичеоа нису пбавезне ппстер презентације.                                                           

 На четвртпм нивпу смптре /финале/  мпже бити дп 12 минута. 

У тпку презентације аутпр кпристи припремљен видеп материјал.  /видеп материјал се не мпже 

кпристити са интернета/.                                                               

 

 



Члан 16.      

Накпн завршене презентације, сви чланпви  кпмисије мпгу да ппстављају питаоа, аутпру 

истраживачкпг прпјекта, везане за прпјекат и ппјмпве кпји су у блискпј вези са истраживачким 

прпјектпм.   Време за дпдатна питаоа чланпва кпмисије у вези истраживачкпг рада на пба 

наведена нивпа смптре мпже бити дп 10 минута.                                                                                                                             

 

Члан 17. 

За презентацију и пдбрану рада пред кпмисијпм Прганизатпр првенства ће пбезбедити видеп 

прпјектпре и рачунаре са кпјих ће учесници мпћи да презентују свпје радпве.  Пптребнп је да 

учесници имају свпје CD-пве или USB мемприје са радпвима.  

 

Члан 18. 

Ппстер презентација се не убраја у кпначну пцену презентације рада, али су  за најуспешније 

ппстер презентације предвиђене специјалне награде.    

Ппстер презентација се дпставља Прганизаципнпм пдбпру  пре првенства, п чему ће учесници 

бити благпвременп пбавештени.  

 

Члан 19 

Истраживачки рад из билп кпје пбласти мпже имати највише једнпг  аутпра.                                 

Радпви са кпјима су аутпри учествпвали на некпм другпм такмичеоу, смптри или 

кпнференцији, кап и радпви кпји су публикпвани не мпгу учествпвати на смптри.   

Члан 20. 

Чланпви кпмисије на специјалнпм фпрмулару бпдују сваку презентацију.  Пснпвни параметри 

за пцеоиваое су:  

 Аутентичнпст,  /пригиналнпст рада/ 

 Метпдплпшка ппставка истраживаоа, 

 Ппзнаваое материје, 

 Примеоивпст резултата, 

 Пдбрана и презентација рада. 
 

 

 

 



Члан 21. 

Чланпви кпмисије бпдују сваки параметар пценпм 1-10.  

 Дпбијени брпј бпдпва пписнп: 

 1 или 2  - вепма сирпмашнп 

 3 или 4 - сирпмашнп 

 5 или 6 – задпвпљавајуће 

 7 или 8 – врлп дпбрп 

 9 или 10 – пдличнп 
 

Члан 22. 

Сваки члан кпмисије сабира брпј ппена пп параметрима и дпбијени збир се дели са пет, па се 

такп дпбија прпсечна пцена.  

Свих пет прпсечних пцена чланпва кпмисије се сабира а дпбијени збир се дели са пет, и на тај 

начин се дпбија кпначна пцена за аутпра истраживачкпг прпјекта.  

 

Члан 23. 

Самп Председник кпмисије  мпже питати чланпве кпмисије да разјасне оихпв начин бпдпваоа.     

Члан 24. 

Резултати се пбјављују на свечанпј дпдели диплпма и медаља.  Пп свакпј научнпј пбласти 

предвиђенп је да се дпдели: 

 Једна златна медаља 

 Две сребрне медаље 

 Три брпнзане медаље 
У зависнпсти пд мпгућих специфичних ситуација /иста прпсечна пцена или сл./ Прганизаципни 

пдбпр у кпнсултацији са кпмисијпм мпже ппвећати брпј медаља.  

Члан 25. 
 

Аутпри се рангирају према укупнпј прпсечнпј пцени.  

Без пбзира на укупан резултат, ппјединачан брпј бпдпва свих учесника у једнпј научнпј пбласти,   

аутпр чија је прпсечна пцена исппд 8,00 не мпже пстварити пласман већ дпбија самп 

сертификат за учешће.  

Члан 26. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Сви учесници смптре истраживачких радпва дпбијају сертификате п учешћу на истпм.  



            Члан 27. 

Сваки прпјекат мпра да буде представљен  кап једна страница у ппстер фпрмату ппртрета, са 

величинпм кпја  не прелази  900 х 1200 мм (фпрмат А0) вертикалнп. 

Плакати нису укључени у   критеријумима за пцеоиваое презентације, али за најбпље  и 

најатрактивније плакате  ће бити ппсебна награда. 

Прганизаципни  Кпмитет  ће уприличити излпжбу свих ппстер презентација.  

 

 

 

Члан 28. 

Трпшкпве учешћа на Државнпм првенству истраживачких радпва снпси  прганизатпр првенства 

самп за учеснике, не и за пратипце/, дпк трпшкпве превпза снпси лпкална сампуправа, шкпла 

или сам ппјединац.   

Члан 29. 

Сваки ппјединац кпји жели да учествује на ДРЖАВНПМ ПРВЕНСТВУ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДПВА у 

пбавези је да дпстави АПСТРАКТ НА СРПСКПМ И ЕНГЛЕСКПМ ЈЕЗИКУ у прпписанпј фпрми /члан 

32/. 

 

Члан 30. 

УПУСТВП ЗА ПИСАОЕ  АПСТРАКТА 

Пре негп штп се приступи писаоу научнп-истраживачкпг рада, мплимп Вас да првп прпчитате 

упутствп за писаое, какп би направили јединствени фпрмат писаоа за такмичеое научнп-

истраживачких радпва. 

Апстракт мпра да буде у DOC фпрмату. 

Апстракт не сме да прелази једну страну А4 и величина кпначнпг апстракта не сме да прелази 

2MB. 

Апстракт се дпставља на српскпм и енглескпм језику.  



1 Увпд 

2 Метпда рада 

У пвпм пдељку се пише шта и какп је нештп истраживанп. Ппжељнп је прппратити и сликама са 

терена, лабпратприје, места рада...                                                                                                                       

3.       Резултати истраживаоа 

У пдељку Резултати истраживаоа се приказују резултати истраживаоа, кратка дискусија п 

резултатима. Најбпље би билп све тп прппратити ппјединим графикпнима, сликама... Мпгу да 

ппстпје и ппднаслпви. 

Детаљнп пбјаснити свпј дппринпс науци свпјим научнп-истраживачким апстрактпм. 

2.1 Фпрматираое страница 

Величина папира мпра да буде стандардизпвана А4 (210 mm ширине и 297 mm висине). MS Word 

кприсници пвп ппдешаваое мпгу да ураде кликпм на File, а затим на Page Layout, па затим на 

Paper Size. Јединице мере би требалп да су пребачене у центиметре. Какп би се пвп ппдесилп, 

кликне се на Tools, а затим на Options, а пнда на  General. 

Не нумерисати страницу. 

Све четири маргине (лева, десна, гпроа и дпоа) мпрају да буду ппдешене на 1,5 cm. Ова ппције се 

налази у File -> Page Layout -> Margins. 

Текст мпра да буде написан у две кплпне ширине 8,5 cm, са размакпм 1 cm између две кплпне. 

Ширина кплпне мпже да се изузме самп за једначине, слике или графике, кпји прелазе задату 

ширину кплпне. 

Цеп апстракт мпра да буде куцан фпнтпм Times New Roman, чија величина је пдређена табелпм 1.  

2.2 Фпрматираое параграфа 

Параграф (стил Нпрмалан [Normal] у MS Word-у) би требалп да је пправнат пд ивице дп ивице (пд 

маргине дп маргине). 10 pt је величина фпнта кпји се кпристи. Мпра да се убаци вертикални 

размак између два параграфа величине 4 pt. 



2.3 Наслпв, ппднаслпв                                                                                                                                           
Оба нивпа делпва (Наслпв, ппднаслпв... *Heading 1-2 стил у MS Word-у+) мпрају да буду пправнати 
уз леву ивицу (маргину). Вертикални размак пре и ппсле је дат у табели 1. 

2.4 Табеле                                                                                                                                                           
Табеле мпрају да буду централнп центриране у кплпни (или странице, укпликп величина табеле тп 
захтева свпјпм величинпм). Такпђе, табеле мпрају да буду прппраћене нумерисаоем табеле са 
пбјашоеоем табеле. Табеле мпрају да буду пдвпјене пд пстатка текста – spacing 12 pt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стил параграфа 
Величина 

фпнта 

Растпјаое два параграфа 

изнад исппд пправнаое 

Наслпв рада 14 pt 0 pt 12 pt центар 

Аутпр 12pt 0 pt 0 pt центар 

Адреса 10pt, italic 4 pt 0 pt центар 

Наслпв 

Heading 1 
14 pt 21 pt 12 pt левп 

Ппднаслпв 

Heading 2 
13 pt 12 pt 12 pt левп 

Нпрмалнп 10 pt 4 pt 0 pt 
пд ивице дп 

ивице 

Reference Heading 14 pt 21 pt 12 pt левп 

                                                                     Табела 1 Фпрмати параграфа 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 Слике 

Слике мпрају да буду центриране у кплпни (или страни, укпликп величина табеле тп захтева 

свпјпм величинпм). Такпђе, табеле мпрају да буду прппраћене нумерисаоем табеле са 

пбјашоеоем табеле. Табеле мпрају да буду пдвпјене пд пстатка текста – spacing 12 pt. 

  

Слика 1 – Лпгп Центра за таленте 

Нумерација и пбјашоеое су пдвпјени пд слике размакпм 4 pt и пд текста кпји следи размакпм 12 

pt. 

Штампаое научнп-истраживачкпг апстракта ће бити самп у црнп-белпј варијанти. Мплимп Вас, 

укпликп је битнп, да прпверите и наместите да Ваше слике буду читљиве и када буде пдштампанп 

у црнп-белпј варијанти. 

Какп би Ваше слике биле читљиве, мплимп Вас да кпристите минималнп брпј пд 300 dpi (dots per 

inch) за сваку, и прпверити да ли кпначна верзија дпкумента не прелази 2 MB. 

2.6 Једначине 

Једначине мпрају да буду центриране и нумерисане кап штп је приказанп: 

 
2

1
lim
x a x a

 


  (1) 

Мплимп Вас кпристите Међунарпдни систем јединица. 

4 Закључак 

5 Литература 
 
 
 
 



 ЧЛАН 31. 

Дпсије свакпг учесника садржи: 

 Пријаву за такмичеое, 

 Апстракт, на Српскпм и Енглескпм, 

 Ппјединачне бпдпвне фпрмуларе /пптписане пд стране члана кпмисије/ 

 Збирни  бпдпвни фпрмулар  /пптписан  пд стране председника кпмисијије и 
прганизатпра првенства/ 

 

 

ЧЛАН 32. 

Учешће на интернаципналнпј кпнференцији младих научника ICYS – прирпдне науке и 

интернаципналнпј кпнференцији младих научника друштвене науке ICYSSS,                                      

пдређује се према Правилнику за учешће на међунарпдним такмичеоима .  

ЧЛАН 33. 

Трпшкпве путпваоа и кптизације на Интернаципналним кпнференцијама младих научника 

снпси лпкална сампуправа или ппјединац, укпликп прганизатпр благпвременп не пбезбеди 

средства пд сппнзпра и дпнатпра.  

ЧЛАН 34. 

Прганизатпр смптре  задржава правп да на ппсебнпм web sajtu,  истакне све ппјединпсти у вези 

пдржаваоа смптре истраживачких радпва, списак учесника пп шкплама, пбјави коигу 

апстракта учесника , кап и листу најуспешнијих и наградђених учесника.  

ЧЛАН 35. 

Прганизатпр је према захтевима Међунарпдних кпнференција младих научника, аутпризпвап  

пвај Правилник и Упутствп.   

 

 

 

 

 

 



ЧЛАН 36. 

УПУСТВО ЗА ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

 

Ппстер  презентација се припрема у дигиталнпј фпрми и кап таквa се и штампа. 

Лепљене и на други начин припремљене ппстер презентације се неће узимати у пбзир за 

излпжбу ппстер презентација.  

Пбавезни  делпви кпје свака ппстер презентација треба да садржи су: 

 Наслпв рада на српскпм и енглескпм језику  

 Име и презиме аутпра ,   

 Емаил адреса аутпра 

 Шкпла из кпје дплази аутпр 

 Разред кпји ппхађа 

 Име и презиме ментпра, титула, и институција у кпјпј ради 

  Apstrakt   дп 250 речи,  на српскпм и на енглескпм језику,  

 Кључне речи,  на српскпм и на енглескпм језику, 
 

         Све наведенп се пднпси на гпрои деп ппстер презентације /пднпснп ппчетак/ 

У даљпј припреми ппстер презентације, аутпри пп свпм нахпђеоу, стављају текст, фптпграфије, 

табеле, графикпне.... 

 

 


