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К р а г у ј е в а ц 

 
 
 
На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), а у складу са Одлуком 
о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за Град 
Крагуејвац ("Службени лист Крагујевац". бр. 33/2019), Школски одбор Прве крагујевачке 
гимназије, на седници одржаној 28.07.2020. године, једногласно  донео 

 
 

СТАТУТ 

ПОЗОРИШНИХ СУСРЕТА УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

Позоришни сусрети ученика гимназија Србије (у даљем тексту: Сусрети) организују се у  

Крагујевцу. 

О учествовању ученичких група са простора ван Републике Србије одлуку доноси 

организатор – Прва крагујевачка гимназија (у даљем тексту: Организатор). 

 

Члан 2. 

Право учешћа на Сусретима имају драмске секције гимназија Србије. 

Извођачи у представама могу бити само редовни ученици гимназије која се пријавила за 

Сусрете. 

 

Члан 3. 

Услов да представа уђе у конкуренцију јесте да је, првенствено, продукт рада ученика и 

професора школе која се пријавила за Сусрете. 

Учешће професионалних позоришних радника прихватљиво је само на саветодавном 

нивоу. 

 

Члан 4. 

На Сусретима се изводи до 15 представа, рачунајући и представу домаћина, Прве 

крагујевачке гимназије. 



 

Члан 5. 

Селекција пријављених представа је обавезна. 

Селектора одређује Организатор при прибављеној сагласности Организационог одбора. 

 

Члан 6. 

Селектор је обавезан да се у свом избору руководи основним начелима Сусрета: 

• Афирмација драмског стваралаштва у школској средини 

• Поспешивање укључивања ученика који нису непосредни извођачи, али имају 

интересовање, жељу и способности које могу да допринесу раду на представи (рад на 

сценографији, костиму, музици, организацији,...) 

• Афирмација драмске педагогије: 

- Селектор  предлаже представу која ће отворити Сусрете. 

- Селектор може да предложи организатору и учешће неке драмске секције 

ван конкуренције, уколико сматра да она неким својим квалитетима заслужује да буде 

представљена на Сусретима. У том случају коначну одлуку доноси организатор, у 

зависности од могућности које има. 

 

Члан 7. 

У конкуренцији за награде равноправно учествују све представе које су прошле 

селекцију. 

 

Члан 8. 

Чланови жирија се бирају из редова драмских уметника и људи компетентних у области 

драмске педагогије. 

 

Члан 9. 

На Сусретима се награђују ученици и ансамбли представа.  

Жири Сусрета може одлучивати о следећим наградама: 

• Представа у целини                   

o прва награда 

o друга награда 

o трећа награда 

 



• Најбоља режија 

• Најбољи ауторски текст (или ауторска драматизација уметничког текста) 

• Најбоља сценографија 

• Најбоља костимографија 

• Најбољи сценски говор 

• Најбољи сценски покрет 

• Најбоља оригинална музика  

• Најбоља мушка улога (две награде) 

• Најбоља женска улога (две награде) 

• Најбоља епизодна мушка улога (две награде) 

• Најбоља епизодна женска улога (две награде) 

• Специјалнa наградa, уколико жири донесе такву одлуку 

 

Члан 10. 

Најбољој представи по оцени гледалаца додељује се награда публике. 

Након сваке представе, публика оцењује представу помоћу купона са бројевима 1, 2, 3, 

4, 5, који су одштампани на улазници. 

Најбољом се сматра представа која има највећу средњу оцену. 

Сваки ансамбл представе може да обезбеди 15 улазница са купонима за гласање. 

Представе крагујевачких гимназија не конкуришу за награду публике. 

 

Члан 11. 

Награде се уручују на завршној свечаности, на којој се изводи и најбоља представа по 

одлуци жирија. 

 

Члан 12. 

Одлуку о пратећим програмима Сусрета (Округли сто, пројекције, радионице, 

перформанси,...)доноси Организатор уз сагласност Организационог одбора, са циљем 

да афирмише позоришну уметност и Сусрете. 

 

Члан 13. 

Медијско праћење и израду дневних и завршног билтена обезбеђује школска 

организација Прве крагујевачке гимназије – Сопче. 

 



 

ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Члан 14. 

Финансијска средства неопходна за одржавање Сусрета, организатор, Прва 

крагујевачка гимназија, обезбедиће од  Града Крагујевца и Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије.  

Додатна средства се обезбеђују од стане спонзора и прихода од продатих улазница.  

 

Члан 15. 

Селекција се врши на основу снимљеног материјала, који се шаље електронски.  

Селекцију је могуће обавити и непосредно, гледањем представе.  

У случају непосредне селекције трошкове селекције, дневнице селектора, путне 

трошкове сноси пријављена гимназија. 

Висину накнаде за рад селектора предлаже Организатор уз сагласност Организационог 

одбора. 

 

Члан 16. 

Чланови жирија, селектор и организатор Округлог стола се  финансирају из средстава 

предвиђених чланом 14. овог Статута. 

Висину хонорара чланова жирија, селектора и Организатора округлог стола одређује 

организатор, уз сагласнсот Организационог одобра у зависности од расположивих 

средстава. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

Члан 17. 

 

Организациони одбор чини: Председник Школског одбора Прве крагујевачке гимназије, 

за време трајања мандата, Секретар школе, Шеф рачуноводства школе  и наставник 

српског језика и књижевности Прве крагујевачке гимназије по одлуци директора. 

 

 

 

 



Члан 18. 

 

Организациони одбор Позоришних сусрета ученика гимназија Србије у  оквиру својих 

права и дужности: 

1. утврђује програм и финансијски план манифестације за одређену годину; 

2. именује чланове Извршног савета сурета и утврђује њихов рад; 

3. даје сагласност на избор чланова жирија селектора, реализатора Округлог стола, 

( које предлаже Извршни савет); 

4. прати реализацију сусрета од избора представа до награђивања, а у складу са 

Статутом Сусрета; 

5. усваја финансијски план Сусрета и сачињава финансијски извештај о реализацији 

програма манифестације;  

6. разматра  измене Статута које је предложио Извршни савет сусрета и даје 

Школском одбору на сагласнсот; 

7. врши друге послове везане за одржавање манифестације; 

 

 

ИЗВРШНИ САВЕТ СУСРЕТА 

Члан 19. 

 

Извршни савет Сусрета бира се на предлог Организационог одбора. 

По потреби, чланови Извршног савета могу се мењати сваке године. 

Извршни савет предлаже Организационом одобору Сусрета измене статут Сусрета, 

састав жирија и активности на Сусретима. Предлаже план активности и учествује у 

реализацији сусрета. 

Извршни савет Сусрета чине директор и два наставника Прве крагујевачке гимназије,  

као и ученици (чланови Драмске секције, Сопчета и Ђачког парламента.  

Број чланова Извршног савета је 9. 

Све три оргаизације морају бити заступљене бар једним чланом.  

Одлуке Извршног савета доносе се већином гласова укупног броја чланова. 

 

О изменама, допунама и другим променама везаним за реализовање Сусрета одлучује 

Организациони одбор Сусрета. 

 



 

 

 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

 

Члан 20. 

Статут Сусрета усваја Организациони одбор уз сагласност Школског одбора.  Статут 

ступа на снагу даном усвајања. 

 

Члан 21. 

 

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Позоришних сусрета ученика 

гимназија Србије бр. 02-2377/1 од 21.11.2018. 

               

 

Председник Школског одбора 

 


