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На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др. закони и  10/19) и члана 2. став 2. Закона 

о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Школски одбор 

Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу на 13. седници 

одржаној 23.10.2019. године, доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА О РАДУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА  

„СОЊА МАРИНКОВИЋ“ У ПОЖАРЕВЦУ 

 

 

Члан 1. 

Члан 116. Правилника о раду Пољопривредне школе са домом ученика „Соња 

Маринковић“ у Пожаревцу, број 1287/6 од 5.4.2018. године (у даљем тексту: Правилник) мења се и 

гласи: 

„7. Награда наставницима/васпитачима за остварен успех ученика на такмичењима 

 

Члан 116. 

Послодавац може да, из сопствених прихода, наставницима/васпитачима - менторима чији 

су ученици освојили награде на такмичењима обезбеди новчана средства за награду. 

Наставник/васпитач - ментор може бити награђен само једном наградом и то за најбољи 

постигнути резултат на такмичењу које се налази у календару Министарства просвете науке и 

технолошког развоја у току текуће школске године.   

Изузетак од става 2. овог члана је освојена награда  на   међународном такмичењу, где се 

износ награде сабира са износом награде за освојено место на републичком такмичењу. 

Такмичења која не подлежу награђивању су: смотре, турнири, ревије талената, изложбе, 

конкурси, квизови, купови, лиге и друге ваннаставне активности. 

Уколико ученик има више наставника/васпитача - ментора, само један од њих биће 

награђен. 

Одлуку о додели награде доноси директор, након завршеног циклуса такмичења. 

Наставнику/васпитачу - ментору припада награда за освојено једно од прва три места (уз 

услов да је у предметном такмичењу учествовало више од три  учесника) или пласман на виши 

ниво такмичења, и то: 

- за остварене резултате на градском такмичењу ученика – 10 % од плате; 

- за остварене резултате на регионалном такмичењу ученика – 15 % од плате; 

- за остварене резултате на републичком такмичењу ученика : 

- за освојено  прво место – 30 % од плате; 

- за освојено друго или треће место  – 20 % од плате 

- за остварене резултате на међународном такмичењу ученика – 30 % од плате. 

Платом запосленог на основу које се утврђује висина награде из овог члана Правилника 

сматра се основна плата наставника.“ 
Члан 2. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Послодавца. 
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Председник школског одбора 

 

_________________________ 

Љубомир Миленковић 

 


