ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Фонд за младе таленте Републике Србије је усвојио Критеријуме за награђивање ученика
средњих школа у области физичког васпитања и спорта који се примењују на Конкурс за
доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим
такмичењима у земљи и иностранству у току календарске 2020. године Одлуком Број: 45102-218/2021-04 од 12. маја 2021. године, а на основу Предлога Комисије за разматрање и
припрему материјала за седнице Фонда за младе таленте.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У
ОБЛАСТИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
1) Критеријуми за одређивање признатих такмичења у земљи и иностранству у области
физичког васпитања (школских спортских такмичења):
 такмичења у појединачној и/или екипној конкуренцији на републичким и
међународним такмичењима, која су одржана у периоду од 1. јануара 2020.
године до 31. децембра 2020. године, и која се налазе у категорији предмета
такмичења из области физичког васпитања (школских спортских такмичења)
на републичком и међународном нивоу у Календару такмичења и смотри
ученика средњих школа за школску 2019/20. годину Број: 611-00-2900/201903, који је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило 8.
јануара 2020. године, и у Календару такмичења и смотри ученика средњих
школа за школску 2020/21. годину Број: 611-00-2561/2020-03, који је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило 29. децембра
2020. године;
 такмичења у појединачној и/или екипној конкуренцији на републичким и
међународним такмичењима, која су одржана у периоду од 1. јануара 2020.
године до 31. децембра 2020. године, и која се налазе у Календарима
такмичења Олимпијских спортских игара ученика Републике Србије за
школску 2019/20. и 2020/21. годину, у категорији средњих школа, a која је
утврдио Савез за школски спорт Србије према Пропозицијама такмичења по
спортовима Савеза за школски спорт Србије усвојеним Одлуком Број: 83/1-7
од 24. новембра 2017. године и према Правилнику о организацији школских
спортских такмичења Одлуком од 7. децембра 2018. године;
 награђују се све дисциплине по пропозицијама такмичења одржаним у
периоду од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године, а које су

препознате као дисциплине у оквиру одређене гране спорта, у складу са
Правилником о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији
и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта
(„Службени гласник РС”, број 51/16, 95/16, 59/17, 84/17 и 44/18).
2) Критеријуми за одређивање признатих такмичења у иностранству у области спорта на
званичним међународним спортским првенствима:
 такмичења у појединачној конкуренцији на међународним спортским такмичењима
која су одржана у периоду од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године,
и која су предвиђена Календарима такмичења надлежних националних гранских
спортских савеза који су чланице надлежних међународних спортских савеза;
 такмичења у појединачној конкуренцији на међународним такмичењима у
спортским гранама које су препознате Правилником о спортским гранама од
посебног значаја за Републику Србију („Службени гласник РС” број 95/16 и 17/21);
 награђују се кандидати који испуњавају услове Конкурса – спортисти који су
регистровани у надлежним националним гранским спортским савезима, а који су
препознати Правилником о надлежним националним спортским савезима за
спортске гране и области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС” број
95/16, 45/18 и 17/21);
 награђују се кандидати који испуњавају услове Конкурса са најбољим резултатима
у појединачној конкуренцији у спортовима прве, друге и треће категорије, а по
Правилнику о националној категоризацији спортова („Службени гласник РС”, Број
12/17);
 награђују се кандидати који испуњавају услове Конкурса са најбољим резултатима
– прва три места у појединачној конкуренцији са званичних међународних
регионалних првенстава (Првенство Балкана, Медитеранске игре), европских и
светских првенстава, која се налазе у календару такмичења надлежних националних
спортских савеза за актуелну годину;
 награђују се кандидати који испуњавају услове Конкурса – спортисти и
спортисткиње који нису обухваћени програмима стипендирања категорисаних
спортиста од стране Министарства омладине и спорта;
 у случају дисквалификације спортских резултата на основу Закона о спречавању
допинга у спорту („Службени гласник РС”, бр. 111/14 и 47/21), награда ће бити
аутоматски одузета, са обавезом враћања целог износа награде.

