
Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа (у
даљем тексту: Заједница школа) на основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри
ученика основне и средње школе, на Скупштини одржаној дана 13. и 14. новембра 2014. године у
Суботици, донела је

ПРАВИЛНИК О РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ СРЕДЊИХ ШКОЛА
''СИМУЛАЦИЈА СУДСКОГ ПРОЦЕСА''

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Такмичење ученика ''Симулација судског процеса'' има за циљ подстицање и продубљивање
знања, исказивање посебних склоности, развијање способности судског говора, аргументовања,
правилног закључивања, примену правила кривичног поступка и препознавање бића кривичног дела,
неговање такмичарске традиције и такмичарског духа код ученика.

Члан 2.
Право учешћа на такмичењу имају редовни ученици четвртог разреда из подручја рада

Економија, право и администрација.
Члан 3.

Школу која учествује на такмичењу (у даљем тексту Школа учесник) представља такмичарска
екипа коју чини шест такмичара (судија, тужилац, оптужени, бранилац, сведок и вештак). Један
такмичар не може наступати у више од једне улоге.

Екипу на такмичење доводи предметни наставник-ментор.
Школа учесник је дужна да благовремено пријави такмичарску екипу.
Ради идентификације ученици-такмичари су дужни да имају оверену ђачку књижицу са

фотографијом..

II ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
Члан 4.

Организатор такмичења је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (у
даљем тексту МПНТР), Заједница и Школа домаћин – организатор такмичења (у даљем тексту Школа
домаћин).
Школа чија екипа освоји прво место на такмичењу постаје Школа домаћин у наредној школској години.
Предлог календара такмичења и Школе домаћине за наредну школску годину одређује УО
Заједнице.

Члан 5.
Школа домаћин је дужна да најкасније месец дана пре датума одржавања такмичења

писмено обавести школе о програму такмичења и достави им:
- датум, време и место одржавања такмичења
- тему-врсте кривичних дела за које ће се симулирати судски процес
- рок за пријаву
- такмичарску пријаву (попуњен образац који је саставни део овог правилника)

III ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 7.

Све такмичарске екипе истовремено извлаче запечаћени коверат са редним бројем по коме ће
наступити. Свака екипа 20 минута пре свог наступа извлачи запечаћени коверат са темом за симулацију.



Члан 8.
По извлачењу теме екипа има најдуже 30 (тридесет) минута за припрему симулације судског

процеса, без присуства трећих лица (предметног професора и сл.).
Симулација судског процеса сваке екипе може да траје најдуже 30 (тридесет) минута. По истеку

30 (тридесет) минута оглашава се звучни сигнал и екипа која прекорачи расположиво време добија
(казнене) поене. Сваком члану екипе умањује се 0,5 поена по сваком члану жирија.

Школа домаћин је дужна да обезбеди дежурне наставнике који ће се старати о реду и
дисциплини за време такмичења.

Члан 9.
Школа домаћин може укључити у програм такмичења једно или више наведених кривичних

дела:
1. кривична дела против живота и тела (убиство, тешка и лака телесна повреда),
2. кривична дела против брака и породице (запуштање и злостављање малолетног лица, насиље у

породици),
3. кривична дела против имовине (крађа, разбојничка крађа, разбојништво, уцена, утаја),
4. кривична дела против слобода и права човека и грађанина (отмица),
5. кривична дела против службене дужности (проневера, послуга).
Школа домаћин о изабраним кривичним делима обавештава школе на начин и у року одређеном

у члану 6. овог Правилника.

IV ОЦЕЊИВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ
Члан 10.

Такмичарске екипе ће вредновати петочлани жири кога чине по један: представник
Министарства просвете, професор правног факултета, јавни тужилац, судија и адвокат.

Члан 11.
Жири вреднује сваког члана екипе у следећим елементима:
1. правилну примену Законика о кривичном поступку Републике Србије
2. правилну примену Кривичног законика Републике Србије
3. способност и правила судског говора
4. исказивање посебних склоности
5. укупан утисак

Сваки члан жирија вреднује такмичаре бодовима од 1 до 5.
Члан 12.

Централна комисија ће прогласити најбоље прве три такмичарске екипе, најбољег судију,
најбољег тужиоца, најбољег оптуженог, најбољег браниоца, најбољег сведока и најбољег вештака.

Школа домаћин обезбеђује:
 награде за ученике који су освојили прва три места на такмичењу,
 захвалнице свим ученицима-такмичарима,
 дипломе школама чији су ученици/екипе освојили прва три места.

Члан 13.
За регуларност такмичења одговорна је петочлана Централна комисија коју чине по један

представник МПНТР, Заједнице, директор школе домаћина и два наставника основа правних поступака
из различитих школа.

Наставник Школе домаћина не може бити члан Централне комисије.
Члан 14.

Централна комисија верификује ранг листу, решава проблеме по жалбама и проглашава
победника такмичења.

Наставник - ментор и ученик могу да поднесу жалбу Централној Комисији, на привремену ранг
листу на прописаном обрасцу, позивајући се на конкретан задатак(ке).

Све жалбе улажу се, у периоду од сат времена након објављивања привремене ранг листе.



Централна комисија је дужна да, на прописаном обрасцу, одговори на жалбе пре објављивања
коначне ранг листе.

Одлука Централне комисије је коначна.
Члан 15.

Централна комисија објављује привремену ранг-листу на огласној табли Школе домаћина.
Коначну ранг листу објављује Централна комисија након решавања жалби, после чега се

проглашава победник, додељују награде и захвалнице.
Члан 16.

Школа домаћин дужна је да у року од три дана, од завршетка такмичења, достави коначне ранг
листе и извештај са такмичења Управном одбору Заједнице (у даљем тексту УО Заједнице).

Члан 17.
Школа домаћин је у обавези да чува такмичарске задатке и коначну ранг листу годину дана.

Члан 18.
Жалба на регуларност такмичења може се уложити УО Заједнице, у року од 8 (осам) дана по

објављивању коначне ранг листе.
Жалбу улаже школа или родитељ ученика такмичара.
УО Заједнице решава жалбу у року од 30 дана по пријему жалбе.

Члан 19.
Саставни део овог Правилника је пријава за такмичење, образац за жалбу и бодовна листа за

члана жирија.



БОДОВНА ЛИСТА:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЧЛАНА ЖИРИЈА: _____________________________________________

Потпис члана жирија

_______________________________________________________

Напомена :
Обратити пажњу на члан 8. и члан 11. Правилника

Назив школе/Место

_________________

_________________

_________________

Правилна
примена

Законика о
кривичном

поступку
(1-5 бодова)

Правилна
примена

Кривичног
законика

(1-5 бодова)

Способност
и правила

судског
говора

(1-5 бодова)

Исказивање
посебних
склоности

(1-5 бодова)

Укупан
утисак

(1-5 бодова)

УКУПНО
БОДОВА

Судија

Тужилац

Оптужени

Бранилац

Сведок

Вештак

УКУПНО



ПРИЈАВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ:

ПРИЈАВА
за Републичко такмичење из ''СИМУЛАЦИЈА СУДСКОГ ПРОЦЕСА'' ученика економских,

правно-биротехничких, трговинских и туристичко-угоститељских школа Србије

Назив школе

Место

Адреса школе

Телефон школе

E-mail

Пријављујемо следеће ученике за такмичење:
Име и презиме

ученика

Број мобилног
телефона

Наставник ментор

Судија

Тужилац

Оптужени

Бранилац

Сведок

Вештак

Пријављујемо следеће наставнике пратиоце за такмичење:
Име и презиме наставника-пратилац Број мобилног телефона

М.П.
Директор школе



ЖАЛБА УЧЕНИКА/НАСТАВНИКА:

Назив школе

Место
Датум/време
улагања жалбе
Ученик

Наставник

ТЕКСТ ЖАЛБЕ

ОДГОВОР НА
ЖАЛБУ

Број бодова пре
жалбе
Број бодова
после жалбе
Датум/време
одговора
Потпис члана
Централне
комисије

Суботица, 14. новембар 2014. године Председник

Заједнице економских, правно-биротехничких,
трговинских и угоститељско-туристичких школа

Владан Ницовић с.р.


