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 БРОЈ: 128-17-2/2016-01 

 

ДАТУМ: 26.10.2016. године 

 
 

На основу члана 4. став 1. и члана 5. ставови 1. и 2. Одлуке о додели признања ''Др Ђорђе Натошевић'' 

(''Службени лист АП Војводине'', број 8/2001, 10/2010 и 37/2014) и члана 12. Пословника Одбора за доделу 

признања ''Др Ђорђе Натошевић'' (''Службени лист АП Војводине'', број: 2/07), на седници одржаној 26. октобра 

2016. године, Одбор за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' је једногласно донео 
 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

Признање ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2015/2016. годину, које се састоји од повеље, 

плакете и новчане награде у бруто износу од 250.000,00 динара, додељује сe Милени 

Гмијовић, наставнику разредне наставе у основној школи “Здравко Гложански“ у Бечеју. 

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

На Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2015/2016. годину, који је 

трајао од 1. до 30. септембра 2016. године пријаву је поднела  Милена Гмијовић, наставник 

разредне наставе у основној школи “Здравко Гложански“ у Бечеју.   

Након прегледа и увида у документацију свих предложених кандидата за доделу Признања из 

реда наставника у основним и средњим школама, извршеног бодовања кандидата, за 

постигнуте резултате у образовно-васпитном раду у протекле две године, а на основу 

утврђених мерила у Пословнику, Одбор за доделу Признања је донео одлуку да, због 

постигнутих изванредних резултата у области основног васпитања и образовања у нижим 

разредима основне школе, квалитетне реализације додатне и допунске наставе, остварених 

резултата у ученичким такмичењима, због изузетне сарадње са родитељима, као и неговања 

толеранције и развијања еколошке свести ученика, мотивисаности за сопствено стручно 

усавршавање и професионални развој, те реализације и развијања бројних савремених 

програма и пројеката у оквиру васпитно-образовног рада, а узимајући у обзир да испуњава 

услове из Пословника Одбора, додели Признање Милени Гмијовић, наставнику разредне 

наставе у основној школи “Здравко Гложански“ у Бечеју. 

   

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

                                                                             проф. др Оливерa Гајић 
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 БРОЈ: 128-17-2/2016-01 

 

ДАТУМ: 26.10.2016. године 

 

 

 

На основу члана 4. став 1. и члана 5. ставови 1. и 2. Одлуке о додели признања ''Др Ђорђе Натошевић'' 

(''Службени лист АП Војводине'', број 8/2001, 10/2010 и 37/2014) и члана 12. Пословника Одбора за доделу 

признања ''Др Ђорђе Натошевић'' (''Службени лист АП Војводине'', број: 2/07), на седници одржаној 26. октобра 

2016. године, Одбор за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' је једногласно донео 
 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

Признање ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2015/2016. годину, које се састоји од 

повеље, плакете и новчане награде у износу од 500.000,00 динара, додељује сe предшколској 

установи „Полетарац“ у Оџацима.  
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

На Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2015/2016. годину, 

који је трајао од 1. до 30. септембра 2016. године пријаву је поднела предшколска установа 

„Полетарац“ у Оџацима. 

Након прегледа и увида у документацију свих предложених кандидата за доделу 

Признања из реда предшколских установа, извршеног бодовања кандидата, за постигнуте 

резултате у образовно-васпитном раду у протекле две године, а на основу утврђених мерила у 

Пословнику, Одбор за доделу Признања је донео одлуку да, предшколској установи 

«Полетарац» у Оџацима, због савремених облика рада који се огледају у свим сегментима 

свакодневних активности и колектива који делује као један тим и одише жељом за 

унапређењем, стручним усавршавањем, ангажованости и укључености у Пројекте који 

доприносе унапређивању непосредног васпитно-образовног рада, укључивања у живот своје 

средине, а и шире, развијања и неговања сарадње са другим вртићима и друштвима 

уважавајући различитост по свим основама, узимајући у обзир да испуњава услове из 

Пословника Одбора, Признање додели предшколској установи „Полетарац“ у Оџацима.  

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

                                                                           проф. др Оливерa Гајић 
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ДАТУМ: 26.10.2016. године 

 
 

На основу члана 4. став 1. и члана 5. ставови 1. и 2. Одлуке о додели признања ''Др Ђорђе Натошевић'' 

(''Службени лист АП Војводине'', број 8/2001, 10/2010 и 37/2014) и члана 12. Пословника Одбора за доделу 

признања ''Др Ђорђе Натошевић'' (''Службени лист АП Војводине'', број: 2/07), на седници одржаној 26. октобра 

2016. године, Одбор за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' је једногласно донео 
 
 

О   Д   Л   У   К   У 

 

Признање ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2015/2016. годину, које се састоји од повеље, 

плакете и новчане награде у бруто износу од 250.000,00 динара, додељује сe Александри 

Секулић, наставнику српског језика у Економско-трговинској школи у Кули.  

 

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

На Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2015/2016. годину, који је 

трајао од 1. до 30. септембра 2016. године пријаву је поднела Економско-трговинска школа у 

Кули. 

Након прегледа и увида у документацију свих предложених кандидата за доделу Признања из 

реда наставника у основним и средњим школама, извршеног бодовања кандидата за 

постигнуте резултате у образовно-васпитном раду у протекле две године, а на основу 

утврђених мерила у Пословнику, Одбор за доделу Признања је донео одлуку да, због 

изузетних резултата које постиже у образовно-васпитном раду, унапређивања квалитета 

наставе, примене савремених метода, облика рада и образовних иновација у наставном 

процесу, посебно због истакнутих резултата у припремању ученика за такмичења, али и због 

квалитетне реализације и приступа допунској настави, естетских и организационих решења 

школског простора, изузетне сарадње са родитељима и сопственог стручног усавршавања, као 

и поштовања принципа инклузивног образовања, а узимајући у обзир да испуњава услове из 

Пословника Одбора, додели Признање Александри Секулић, наставнику српског језика у 

Економско-трговинској школи у Кули. 

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

                                                                           проф. др Оливерa Гајић 
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На основу члана 4. став 1. и члана 5. ставови 1. и 2. Одлуке о додели признања ''Др Ђорђе Натошевић'' 

(''Службени лист АП Војводине'', број 8/2001, 10/2010 и 37/2014) и члана 12. Пословника Одбора за доделу 

признања ''Др Ђорђе Натошевић'' (''Службени лист АП Војводине'', број: 2/07), на седници одржаној 26. октобра 

2016. године, Одбор за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' је једногласно донео 
 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

Признање ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2015/2016. годину, које се састоји од 

повеље, плакете и новчане награде у износу од 500.000,00 динара, додељује сe основној 

школи „Бранко Радичевић“ у Панчеву.  
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

На Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2015/2016. годину, 

који је трајао од 1. до 30. септембра 2016. године пријаву је поднео школски одбор основне 

школе „Бранко Радичевић“ у Панчеву. 

Након прегледа и увида у документацију свих предложених кандидата за доделу 

Признања из реда основних школа, извршеног бодовања кандидата за постигнуте резултате у 

образовно-васпитном раду у протекле две године, а на основу утврђених мерила у 

Пословнику, Одбор за доделу Признања је донео одлуку да, основна школа „Бранко 

Радичевић“ из Панчева признање „Ђорђе Натошевић“ највише заслужује због ангажовања као 

чланица Унескове интернационалне мреже школа, као чланица мреже школа PASCH, односно 

школа у којој се поред енглеског језика, од првог разреда учи и немачки језик, а препозната је 

и од Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Институт за психологију као 

пример добрих школа у Србији. Својим свеукупним ангажовањем се истакла као школа која 

показује прави пут развоја нашег образовања. Иако је основана  још давне 1827. године, данас 

је то школа која ради по принципима савремене наставе, а добрим тимским радом долази до 

изузетних резултата. 

Узимајући у обзир да испуњава услове из Пословника Одбора, Признање се додељује 

основној школи „Бранко Радичевић“ из Панчева.  

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

                                                                           проф. др Оливерa Гајић 
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ДАТУМ: 26.10.2016. године 

 
 

На основу члана 4. став 1. и члана 5. ставови 1. и 2. Одлуке о додели признања ''Др Ђорђе Натошевић'' 

(''Службени лист АП Војводине'', број 8/2001, 10/2010 и 37/2014) и члана 12. Пословника Одбора за доделу 

признања ''Др Ђорђе Натошевић'' (''Службени лист АП Војводине'', број: 2/07), на седници одржаној 26. октобра 

2016. године, Одбор за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' је једногласно донео 
 
 

О   Д   Л   У   К   У 

 

Признање ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2015/2016. годину, које се састоји од повеље, 

плакете и новчане награде у износу од 500.000,00 динара, додељује сe Техничкој школи 

„Иван Сарић“ у Суботици. 

 

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

На Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2015/2016. годину, 

који је трајао од 1. до 30. септембра 2016. године пријаву је поднео Емил Пеић Тукуљац, 

помоћник директора Техничке школе „Иван Сарић“ у Суботици. 

Након прегледа и увида у документацију свих предложених кандидата за доделу 

Признања из реда средњих школа, извршеног бодовања кандидата за постигнуте резултате у 

образовно-васпитном раду у протекле две године, а на основу утврђених мерила у 

Пословнику, Одбор за доделу Признања је донео одлуку о додели признања, Техничкој 

школи «Иван Сарић» у Суботици, јер је пример како стручна, техничка школа, у којој се 

образују кадрови из области електротехнике, машинства и саобраћаја, може да постигне 

изузетне резултате у потпуно различитим областима, од награда из области веб апликације и 

дизајна, преко организације Пројектне недеље која промовише иновативност и 

предузимљивост ученика, ангажованости ученика из области роботике и мехатронике, 

популаризације употребе страних језика, успеха у раду спортски секција, очувању животне 

средине и развијања еколошке свести до бриге да школа буде пријатно и безбедно место за 

све ученике. Заједнички задатак – увођење иновација у наставни процес, коришћење модерне 

технологије и модерних наставних учила и изградња школе за 21. век, наставници и сви 

запослени у школи, успешно реализују. 

Узимајући у обзир да испуњава услове из Пословника Одбора, признање се додељује 

Техничкој школи „Иван Сарић“ у Суботици. 

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

                                                                      

      проф. др Оливерa Гајић 
 


