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Пожаревац 19.02.2013. године 
 



 

 

На основу чл.  15.  Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник 

РС“, број 72/09 и 52/11) и 12 . Статута Удружења средњих школа подручја рада пољопривреда, 

производња и прерада хране (у даљем тексту: Удружење)  и Стручног упутства о 

организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе Министарства просвете , 

науке и технолошког развоја Републике Србије ( у даљем тексту : Министарство) Управни 

одбор Удружења  доноси  

 

                                                          

                                   П Р А В И Л Н И К  

 

О ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ  ШКОЛА  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  ПОДРУЧЈА РАДА  ПОЉОПРИВРЕДА,  

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

 
Овим Правилником уређују се основе такмичења ученика средњих стручних  школа за 

подручје рада пољопривреда, производња и прерада хранe, садржаји, организација теоретског 

и практичног дела такмичења, критеријуми за оцењивање и вредновање резултата, и система 

награђивања. 

 

                                           
                                 I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
                                                    Члан 1  

 

Такмичење ученика у подручју рада пољопривреда, производња и прерада организује се 

за целу територију Републике Србије, сваке школске године, под називом   Републичко 

такмичење ученика срењих стручних школа подручја рада пољопривреда, производња и 

прерада хране из области:  

- пољопривредне произвидње 

- ветеринарске медицине  

- производње и прераде хране  

 

                                                 Члан 2  

 

Организатор републичког такмичења ученика  средњих стручних  школа  подручја  

рада пољопривреда, производња и прерада хране је Министарство,  Удружење и Школа 

домаћин.  

 

                                                            Члан 3. 

 

             Време одржавања и школу која ће бити домаћин-организатор републичког такмичења у

 тврђује  Управни одбор Удружења ,  до 15. јуна у текућој години за наредну школску годину.  

            Календар такмичења доноси Министарство на предлог  Удружења. 



 

Школа домаћин-организатор такмичења подноси Министарству захтев за спровођење 

такмичења  до 15. јула текуће године за наредну школску годину . 

    

                                                Члан 4 

 

           Такмичење се организује као школско и републичко. 

          Школско такмичење се организује у појединачној конкуренцији  по образовним 

профилима. 

Републичко такмичење се организује у  појединачној конкуренцији по образовним 

профилима. 

Републичко такмичење из одређених образовних профила организоваће  се уколико 

буде најмање пет пријављених такмичара. 

Школу на републичком такмичењу представља првопласирани ученик са школског 

такмичења  из сваког образовног профила завршног разреда који се школује у тој школи. 

У случају да на школском такмичењу два или више ученика имају исти број поена, 

школе ће одредити критеријум за избор једног представника.  

 

                                                     Члан 5 

 
Циљеви  такмичења су: афирмација образовно-васпитног рада,  постигнућа ученика и 

подизање квалитета образовања. 

Задаци такмичења  су: 

а) вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика; 

б) рангирање нивоа постигнућа ученика  

 

 
                                                Члан 6 

 

Пријаве за такмичење достављају се на адресу школе домаћина-организатора 

такмичења најкасније 30 дана пре почетка такмичења. 

У случају објективне спречености за учешће на такмичењу, школа пријављује замену 

најкасније пет (5) дана пре почетка такмичења. 

Домаћин-организатор такмичења је  обавезан  да обезбеди оптималне услове за 

реализацију такмичења.   

 
                                                     Члан 7 

  

Такмичење се састоји из два дела: 

- теоретска провера стручних знања 

- практичан рад из области струке 

 
                                                     Члан 8 

 

Управни одбор Удружења  именује комисије за састављање тестова за републичко 

такмичење по образовним профилима. Чланови комисија су стручна лица за одговарајуће 

области са најмање високом стручном спремом . 



Задатак и одговорност комисија је да  

- на дан такмичења састави тест са листе познатих питања  која су прецизно формулисана и 

могу се решити ; 

 -  изради решења задатака са кључем за бодовање; 

  - обезбеди тајност тестова. 

Предметни наставници или  ментори такмичара не могу бити чланови комисија за 

састављање тестова. 

         Тестове за школска такмичења и начин тестирања спроводе стручна већа школе. 

 
                                                Члан 9 

 

На републичком нивоу такмичења ученике прате њихови предметни наставници или 

ментори.  

 

                                              
                                                       Члан 10 

 

Сви такмичари су у обавези да са собом имају оверену ђачку књижицу, са сликом 

ученика и уписаним оценама првог полугодишта завршног разреда , одн. претходног разреда 

(област пољопривредна производња). 

При изради задатака – теста  дозвољена је једино употреба прибора за писање и 

калкулатора. 

          Саставни део теста је упутство, на који дежурни наставник треба да упути такмичаре. 

               Забрањено је уношење и коришћење мобилних телефона и осталих средстава 

електронске комуникације за  време такмичења. 

 
                                             Члан 11 

 

Такмичар који користи недозвољена средства или не поштује пропозиције биће удаљен 

са такмичења и добија 0 (нула)   бодова. 

 

                                            Члан 12 

 

Комисија за састављање тестова на огласној табли објављује решења тестова  одмах по 

завршетку тестирања 

 
         Члан 13 

На теоретском делу такмичења- тесту  дежурају два  професора општеобразовних 

предмета  школе – домаћина. 

Решавање теста траје 60 минута. 

Комисија за преглед тестова , прегледа исте одмах по завршетку тестирања. 

Практични задатак ради ученик који је на тесту остварио минимум 51% од броја бодова 

предвиђених тестом. 

   

                                                

 

 



 

                                              Члан 14 

 

          Сваки такмичар има право жалбе на резултате такмичења. 

           Жалба се подноси Комисији за жалбе . 

Комисију за жалбе чине три члана (и један резервни) које именује  Управни одбор 

Удружења  . 

Време за подношење жалбе је најкасније 30 минута од званичног објављивања 

прелиминарних резултата и након теста и након практичног задатка. 

          Жалбу подноси ментор у писаној форми у временском термину  предвиђеном за жалбе. 

Комисија доноси одлуку у писаној форми у року од 90 минута од истека рока за 

подношења жалбе.  

Одлука Комисије по жалби је коначна. 

Уколико је ментор ученика члан комисије за жалбе, нема право да учествује у 

решавању жалбе. 

                                                 
  Члан 15 

 

Рангирање такмичара врши се на  основу укупног броја бодова из оба дела такмичења 

по опадајућем редоследу. 

На републичком такмичењу у случају истог укуног броја бодова такмичари деле исто 

место. 

 
                                              Члан 16 

 

Финансирање организације републичког такмичења обезбеђује  Министарство, 

Удружење и Школа домаћин.   

            Трошкове такмичара и њихових ментора сносе школе из којих долазе.      

 

 

                                   II    ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА  

 
                                                       Члан 17 

 

Школско такмичење  организује и   спроводи свака школа на територији Републике  

Србије, која у оквиру подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране  има 

образовне профиле предвиђене за републичко такмичење.  

Такмичење се спроводи у сагласности са најављеним садржајем такмичења за текућу 

годину.  

                                               

                                                       Члан 18  

 

Републичко такмичење припрема и организује Министарство, Удружење, Школа -  

домаћин и Организациони одбор такмичења. 

 

 



 
                                                      Члан 19  

 

Организациони одбор такмичења именује Школски одбор школе – домаћина у 

проширеном саставу. 

Организациони одбор чине  представници  Министарства, Удружења , Завода за 

унапређивање образовања и васпитања,  јединице локалне самоуправе и других установа и 

организација. 

  
                                                 Члан  20 

 

         Организациони одбор такмичења обавља следеће послове: 

- организује припрему за такмичење и такмичење по критеријумима такмичења 

- утврђује програм и термине за реализовање такмичења 

- именује председника, заменика председника и секретара Организационог одбора и 

председника и чланове радног тела (комисија) за припрему и спровођење такмичења 

- именује централну Комисију и потребан број оцењивачких комисија за практични задатак за 

одговарајуће образовне профиле 

- организује пријем, исхрану и смештај такмичара и осталих учесника такмичења 

- организује пратеће садржаје такмичења по програму такмичења 

- обезбеђује и додељује награде и признања учесницима такмичења 

 
                                                  Члан 21 

 

          За организацију републичког такмичења одговорни су организатори и : 

- директор школе  домаћина-организатора такмичења 

- председник Удружења    

 
                                              Члан 22 

 

         За прва три пласирана такмичара обезбеђују се  дипломе и награде . 

        Дипломе за републичко  такмичење  обезбеђује  Удружење  и школа домаћин-

организатор  такмичења.  

        Дипломе за републичко такмичење потписује министар и председник Удружења. 

      Школа домаћин даје захвалнице свим школама учесницима такмичења. 

Захвалнице  потписује председник Удружења и директор Школе-домаћин организатор. 

Наставници ментори од организатора добијају признања, похвале  и награде. 

Организатор може да утврди и друге врсте награда учесницима такмичења и менторима     

у складу са својим могућностима. 

 

                                                     Члан 23 

                                

Такмичење спроводе Централна комисија  и оцењивачке комисије по такмичарским 

деловима предвиђеним  Правилником такмичења. 

 

 

 



 
                                                 Члан 24 

 

  Централна комисија обавља шифровање тестова и радних задатака.  

       Оцењивачке комисије спроводе такмичење по појединим деловима такмичења, оцењују 

такмичаре по критеријумима такмичења, израчунавају број бодова за сваког такмичара и 

уписују их у листу ( посебан образац) такмичара, који предају Централној комисији  

непосредно после завршеног такмичења у појединим деловима. 

                                               
 Члан 25 

 

Централна комисија на основу извештаја Оцењивачких комисија у појединим деловима 

такмичења , врши дешифровање, сумирање резултата и утврђује привремену ранг листу 

такмичара према постигнутим резултатима. 

         

                                               Члан 26 

 

          Коначна ранг листа излази после истека рока за решавање приговора. 

         На основу састављене документације, Централна Комисија проглашава победника и 

даје стручну оцену такмичења.                                 

 

                                                       Члан 27 

 

Организатори такмичења (Школа домаћин) дужни су да писаним путем доставе 

Школској управи извештај о резултатима за школско такмичење , а за Републичко такмичење 

и Министарству у року од пет  дана по одржаном такмичењу.  

             

 
                                        III    САДРЖАЈ ТАКМИЧЕЊА 

 

 
1. ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА 

 
  Члан  28 

 

Такмичење се организује у појединачној конкуренцији по образовним профилима у 

трогодишњем  и четворогодишњем трајању и то:  

1.цвећар – вртлар 

2.руковалац – механичар пољопривредне технике 

3. пољопривредни произвођач  

4. пољопривредни техничар  

5.техничар пољопривредне технике           

6. техничар хортикултуре 

7. зоотехничар  

8. виноградар- винар 

 



 

 

                                             Члан  29  

 

Такмичење за образовне профиле у четворогодишњем трајању образовања се састоји из 

следећих делова: 

А. Провера стручно теоријског знања- тест    50 бодова 

Б. Практичан рад                                                50 бодова                                                                                             

                                                                                   ________________ 

            100 бодова  

Такмичење за образовне профиле у трогодишњем трајању образовања се састоји из 

следећих делова: 

А. Провера стручно теоријског знања- тест    30 бодова 

Б. Практичан рад                                                70 бодова                                                                                             

                                                                                   ________________   

           100 бодова                                                                                    

   

 
Члан 30 

Збирка питања за тест садржи најмање 100 питања по образовном профилу  и 

Удружење је шаље  школама најкасније 60 дана пре такмичења. 

 

                                       
                                               Члан  31 

   

Такмичење из практичног рада састоји се у изради радног задатка. Радни задатак бира 

Организациони одбор такмичења из листе понуђених радних задатака коју утврђује 

Удружење.  

           Назив радног задатка доставља се школама учесницима у позиву за такмичење. 

          Елементи сваког радног задатка су: 

-  уредност на раду ________________________________________     5 бодова 

- редослед операција односно технолошки процес израде _______    10 бодова 

- очекивано време за израду  ________________________________   10 бодова 

- параметри квалитета  _____________________________________   25  бодова 

       Оцена уредности на раду обухвата: 

 - припрему за рад ( прописана одећа и обућа. личне заштитне мере) 

-  уредност радног места на почетку и завршетку рада ( припремљен сав потребан прибор и 

алат и постављен на одговарајућем месту, чистоћа алата и радног места )  

- спровођење мера заштите на раду 

          Поштовање свих норми такмичару доноси  5 бодова. 

          Редослед операција ( технолошки процес израде) је специфичан за сваки радни задатак.  

Комисија прати све фазе у току извођења радног задатка и оцењује их.  

            Правилан рад доноси такмичару 10 бода. 

           Време за израду радног задатка одређује такмичарска комисија  на основу услова за 

израду радног задатка. Ако такмичар уради радни задатак у предвиђеном времену може да 

освоји највише 10 бодова. 

           Уколико је време израде дуже од предвиђеног, број бодова се пропорционално смањује. 



          За сваки радни задатак дефинишу се параметри квалитета. Комисија оцењује сваки од 

прописаних параметара, а такмичар може да освоји највише 25 бодова.  

          За радни задатак спретна  вожња трактора предвиђен је посебан образац за оцењивање. 

 
    Члан 32 

 

Оцењивачка комисија за практични део има три члана ( и једног  резервног) од којих је 

најмање један екстерни члан. 

Уколико је ментор ученика члан Оцењивачке комисије нема право да учествује у 

оцењивању. 

Сваки члан уноси своје оцене у образац записника за дати радни задатак. На основу 

појединачног оцењивања сваког члана, комисија утврђује просечан број бодова и тај податак 

уноси у збирни образац такмичара. 

 

 
2. ОБЛАСТ  ВЕТЕРИНАРСКЕ  МЕДИЦИНЕ 

 
                                          Члан 33 

 

Такмичење се састоји из следећих делова: 

 

А. Провера стручно теоријског знања- тест    50 бодова 

Б. Практичан рад                                                50 бодова                                                                                             

________________                                                                                   

         укупно 100 бодова  

Теоретско познавање струке  (тест знања) 

Такмичење из теоретског дела такмичења обавља се путем решавања теста знања, који 

садржи у свом скору 50 бодова  из понуђеног Приручника за полагање матурског испита за 

образовни профил ветеринарски техничар, опште фармакологије и клиничких процедура. 

      

      

                                                         Члан  34 

 

        Такмичење из практичног дела састоји се из практичне провере стручних компетенција: 

- здравствене заштите животиња 

- узгоја и репродукције 

- хигијене и неге животиња 

Максимално време трајање практичног рада зависи од радног задатка  кога одређује  

школа домаћин, а Оцењивачка комисија упознаје такмичаре са задатком пре почетка рада. 

Сва такмичарска места морају бити подједнако припремљена, да имају подједнаке 

услове за рад, што верификује пре такмичења Оцењивачка комисија  и  ментор. 

Сви такмичари су дужни да се придржавају упутства Оцењивачких комисија и прописа 

заштите на раду, као и да воде рачуна о правилном руковању одређеним апаратима . 

При практичном раду, сваки такмичар мора на себи  имати бели мантил са 

такмичарским бројем који је истоветан са бројем радног задатка, који извлаче такмичари 

жребањем пре почетка такмичења и чизме. 



За време практичног рада, улаз у такмичарске објекте дозвољен је само члановима 

Централне и Оцењивачке комисије. 

Такмичар који обави практичан рад за одређено време, а притом не направи ни једну 

грешку, добија максималан број поена који износи 50 поена. 

Радни задаци су из понуђене комбинације практичног матурског испита, саставног дела 

Приручника за полагање матурског испита. 

            Код практичног рада оцењивачка Комисија вреднује рад према образцу за оцењивање . 

                  

 
3. ОБЛАСТ  ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ 

 
                                                   Члан 35 

 

Такмичење за образовне профиле у четворогодишњем трајању образовања се састоји 

из: 

 

  А. Провера стручно теоријског знања- тест    60 бодова 

Б. Практичан рад                                                40 бодова                                                                                             

________________                                                                           

укупно   100 бодова 

 

Такмичење за  образовне профиле у трогодишњем трајању образовања се састоји из: 

 А. Провера стручно теоријског знања- тест    30 бодова 

 Б. Практичан рад                                                 70 бодова                                                                                             

________________                                                                           

укупно   100 бодова 

 
                                                          Члан 36 

 

Такмичење из практичног рада обавља се извршењем задатка, које Удружење шаље 

учесницима такмичења у оквиру пропозиција такмичења. 

Такмичарска  комисија ће непосредно пре такмичења дати упутства такмичарима за 

реализацију практичног задатка. 

                Оцењивање ће се вршити према важећим бодовним листама за оцењивање. 

Пре почетка такмичења утврђује се идентитет ученика ( ђачка књижица са фотографијом) и 

важећом  санитарном књижицом за трогодишње образовне профиле. 

              Обавезна је ХТЗ опрема такмичара у складу са образовним профилом. 

 

                     
                                            IV       Остале одредбе            

 
                                               Члан 37 

 

Финансирање такмичења врши се у складу са чл. 157. и 159. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 

 



 

 

 
У буџету Републике Србије обезбеђује се учешће у средствима за такмичење 

ученика на републичком  такмичењу, а према прогрaмима и критеријумима које 

прописује министар. 

Средства за превоз ученика на републичко такмичење обезбеђује се у буџету 

јединице локалне самоуправе.  

                                                         
                                                         Члан 38 

 

                      За време такмичења, тумачење одредби овог Правилника даје Централна комисија 

 
                                                       Члан 39 

 

                      Овај Правилник  ступа на снагу данам доношења, а примењиваће се одмах по 

усвајању.  

 

 

 

 
 У Пожаревцу,  Председник Удружења 

 19.02.2013. године           

  __________________________

  Видоје Вукашиновић  

 


