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 БРОЈ: 128-17-2/2017-01 

 

ДАТУМ: 24.10.2017. 

 

 

 
 

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: 39/2017), на седници одржаној 24. 

октобра 2017. године, Одбор за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' је једногласно донео 
 
 

 

 
 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

Признање ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2016/2018. годину, које се састоји од повеље, 

плакете и новчане награде у бруто износу од 300.000,00 динара, додељује сe Маријани 

Коларић, наставнику разредне наставе у основној школи “Петефи бригада“ у Кули. 

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

На Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2016/2017. годину, који је 

трајао од 1. до 30. септембра 2017. године пријаву је поднела Основна школа “Петефи 

бригада“ 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 

постигнутих изузетних резултата у области основног васпитања и образовања у нижим 

разредима основне школе, квалитетне реализације наставе у оквиру ваннаставних активности, 

посебно због изузетне сарадње са родитељима, као и неговања међунационалне толеранције, 

развијања еколошке свести ученика, мотивисаности за сопствено стручно усавршавање и 

професионални развој, те реализације и развијања бројних савремених програма у оквиру 

инклузивног образовања, а узимајући у обзир да испуњава услове из Пословника Одбора, 

додели Признање Маријани Коларић, наставнику разредне наставе у основној школи “Петефи 

бригада“ 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: 39/2017), на седници одржаној 24. 

октобра 2017. године, Одбор за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' је једногласно донео 
 

 

 
 

О   Д   Л   У   К   У 

 

Признање ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2016/2018. годину, које се састоји од повеље, 

плакете и новчане награде у бруто износу од 300.000,00 динара, додељује сe Бранки 

Бешлић, стручном сараднику психологу у основној школи “Соња Маринковић“ у 

Суботици. 

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

На Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2016/2017. годину, који је 

трајао од 1. до 30. септембра 2017. године пријаву је поднела Основна школа “Соња 

Маринковић“ у Суботици.   

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 постигнутих како у школи у области успостављања и развијања система 

самовредновања, обуци наставника за примену иновација у образовно-васпитном раду, 

праћењу и вредновању резултата рада ученика и предузимању мера за његово побољшање, 

јачању компетенција у области инклузивности школе, изузетне сарадња са родитељима, тако 

и у локалној заједници, а узимајући у обзир да испуњава услове из Пословника Одбора, 

додели Признање Бранки Бешлић, стручном сараднику психологу у основној школи “Соња 

Маринковић“ у Суботици. 

   

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

                                                                             проф. др Оливерa Гајић 
 
 

 

 
 

mailto:ounz@vojvodinа.gov.rs


 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 

управу и националне мањине – националне заједнице 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 

Т: +381 21  487  41 83 

ounz@vojvodinа.gov.rs 

 

 БРОЈ: 128-17-2/2017-01 

 

ДАТУМ: 24.10.2017. 

 

 

 
 

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: 39/2017), на седници одржаној 24. 

октобра 2017. године, Одбор за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' је једногласно донео 
 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

Признање ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2016/2017. годину, које се састоји од 

повеље, плакете и новчане награде у бруто износу од 300.000,00 динара, додељује сe Лидији 

Неранџић-Чанда, наставнику српског језика и књижевности у Гимназији „Вељко Петровић“ у 

Сомбору.  

 

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 
 

На Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2016/2017. годину, који је 

трајао од 1. до 30. септембра 2017. године пријаву је поднела Лидија Неранџић-Чанда, 

наставник српског језика и књижевности у Гимназији „Вељко Петровић“ у Сомбору. 

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 образовних иновација у наставном процесу, посебно због истакнутих 

резултата у припремању ученика за такмичења, али и због естетских и организационих 

решења школског простора, изузетне сарадње са родитељима, поштовања принципа 

инклузивног образовања, као и сопственог стручног усавршавања и даљег образовања, а 

узимајући у обзир да испуњава услове из Пословника Одбора, додели Признање Лидији 

Неранџић-Чанда, наставнику српског језика и књижевности у Гимназији «Вељко Петровић» у 

Сомбору. 

 

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

                                                                           проф. др Оливерa Гајић 

 

 

 
 

mailto:ounz@vojvodinа.gov.rs


 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 

управу и националне мањине – националне заједнице 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 

Т: +381 21  487  41 83 

ounz@vojvodinа.gov.rs 

 

 БРОЈ: 128-17-2/2017-01 
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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: 39/2017), на седници одржаној 24. 

октобра 2017. године, Одбор за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' је једногласно донео 
 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

Признање ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2016/2017. годину, које се састоји од 

повеље, плакете и новчане награде у износу од 550.000,00 динара, додељује сe основној 

школи „Бранко Радичевић“ у Савином Село.  
 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 

 

На Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2016/2017. годину, 

који је трајао од 1. до 30. септембра 2017. године пријаву је поднела Општина Врбас, 

председник општине Врбас. 

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 Савиног Села признање „Ђорђе Натошевић“ највише заслужује јер је пример 

како је школа у малом месту постала центар образовног, културног и спортског живота. 

Зграда у којој се школа налази подигнута је давне 1905. године, а данас је то потпуно 

адаптирана зграда, са модерним наставним средствима и помагалима, изграђеном 

фискултурном салом, обновљеним спортским теренима и двориштем које је захваљујући 

својој еколошкој учионици, фонтани, анфитеатру, кућицама за птице препознато као једно од 

најлепших. Школа негује мултикултуралност, вишејезичност и традиционалне вредности, 

домаћин је Невеновог фестивала деце песника, ликовне колоније „Триангле“, популаризује 

фудбал међу најмлађима кроз пројекат „Моја школа – мој клуб“, води рачуна о обновљивим 

изворима енергије...Наравно, уз све набројано, ученици и наставници ове школе не 

заборављају на неопходност постизања високих резултата у учењу што показују добре оцене, 

успех ученика на такмичењима и бодови на завршном испиту. 

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

основној школи „Бранко Радичевић“ из Савиног Села.  

 

                                                                            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: 39/2017), на седници одржаној 24. 

октобра 2017. године, Одбор за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' је једногласно донео 
 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

Признање ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2016/2017. годину, које се састоји од повеље, 

плакете и новчане награде у износу од 550.000,00 динара, додељује сe Основној и средњој 

школи „9.мај“ у Зрењанину. 

 

 

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 2017. године пријаву је поднео Град Зрењанин. 

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, Основној и 

средњој школи «9.мај» у Зрењанину, јер је школа која улаже велики напор да сва деца буду 

укључена у процес образовања и трага за методама, облицима рада и организацијом 

образовног и васпитног процеса који ће на најбољи начин изаћи у сусрет потребама сваког 

детета. Школа је веома активна на пољу социјалне инклузије у намери да сензибилише 

окружење и сруши постојеће физичке и психолошке баријере. Рад на разбијању предрасуда у 

локалној заједници, оснаживању породице да се суочи и реши васпитне изазове и помагање 

ученицима да изграде позитивну слику о себи, да прихвате и заволе различитости, изузетно 

је тежак задатак. Да би својим ученицима обезбедили максималан развој потенцијала, 

школа организује бројне активности као што су продајни вашари, инклузивне игре – „Кад 

границе не постоје играмо се много боље“, обележавање Светског дана особа са дауновим 

синдромом, обележавање Светског дана особа са аутизмом, Мајски котлић, а у оквиру 

спровођења инклузије поред наведених активности, школа је основала хор који учествује на 

многим културним манифестацијама. 

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

Основној и средњој школи „9. мај“ у Зрењанину. 

 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

                                                                      

      проф. др Оливерa Гајић 
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