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 2. 

 

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 ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПОДРУЧЈА РАДА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА 

ХРАНЕ ИЗ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Овим Правилником уређују се основе такмичења ученика средњих школа за 

подручје рада пољопривреда, производња и прерада хранe из општеобразовних предмета, 

садржаји, организација теоретског и практичног дела такмичења, критеријуми за оцењивање 

и вредновање резултата, и система награђивања. 

 

 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1  

Такмичење ученика у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

организује се за целу територију Републике Србије, сваке школске године, као школско и 

републичко. Назив такмичења је Школско (Републичко) такмичење ученика средњих школа 

подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране из општеобразовних предмета:  

- математике 

Члан 2  

Организатор републичког такмичења је Удружење и школа домаћин-организатор 

такмичења у сарадњи са Министарством.  

Члан 3. 

Време одржавања и школу која ће бити домаћин-организатор републичког 

такмичења утврђује Управни одбор Удружења, до 15. јуна у текућој години за наредну 

школску годину.  

Календар такмичења доноси Министарство на предлог Удружења. 

Организатор такмичења подноси Министарству захтев за спровођење такмичења до 

15. јула текуће године за наредну школску годину. 
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Члан 4 

Такмичење се организује као школско и републичко по категоријама које су 

дефинисане по разредима или по образовним профилима у посебном делу овог Правилника 

за сваки предмет. 

Право да се такмиче имају редовни ученици који се школују за образовни профил из 

подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране 

Школско такмичење се организује у појединачној конкуренцији по категоријама.  

Организацију школског такмичења, вредновање резултата, рангирање и 

проглашавање по једног победника у категорији спроводи средња школа. 

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

школе ће одредити критеријум за избор победника.  

Републичко такмичење из општеобразовних предмета се организује у појединачној 

конкуренцији по категоријама и у екипној конкуренцији. 

На републичком такмичењу у појединачној конкуренцији наступају ученици 

победници са школских такмичења по категоријама. Исти такмичари представљају и екипу 

школе, а њихови се резултати по правилима уређеним у посебном делу овог правилника 

рачунају као резултат екипе школе из које долазе. 

Републичко такмичење се организује у појединачној конкуренцији за неку 

категорију ако се у тој категорији пријави бар пет такмичара.  

Члан 5 

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

подизање квалитета образовања, популаризација и увођење већег броја ученика у додатно 

проучавање општеобразовних предмета у стручним школама, боља припремљеност ученика 

за наставак образовања и јачање међусобне сарадње школа у подручју рада. 

Задаци такмичења су: 

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

б) рангирање нивоа постигнућа ученика  

Члан 6 

Школа домаћин-организатор републичког такмичења шаље благовремено свим 

школама у подручју рада јавни позив и образац за пријављивање такмичара односно екипа. 

Истовремено се шаље и обавештење о датуму такмичења, специфичним појединостима 

(смештај, трошкови, начин комуникације...) и року и начину за пријављивање учесника. Рок 

за пријављивање такмичара не може бити краћи од 7 дана рачунајући од дана јавног позива. 

Пријаве за такмичење достављају се на адресу школе домаћина-организатора 

такмичења у предвиђеном року из јавног позива. 

У пријави школа је обавезна да наведе презиме, име, пол, образовни профил, разред 

и језик на којем прати наставу за сваког такмичара. 

У случају објективне спречености за учешће на такмичењу, школа пријављује 

замену најкасније пет (5) дана пре почетка такмичења. 

Школа домаћин-организатор републичког такмичења је обавезна да обезбеди 

благовремене и прецизне информације и оптималне услове за реализацију такмичења.  
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Члан 7 

Такмичење из области општеобразовних предмета се састоји из: 

- провере теоретских знања решавањем теста - обавезни део 

- провере примене теоретских знања израдом радих задатака у оквиру 

експерименталних или практичних вежби - ако су такве вежбе планиране наставним планом 

и програмом за предмет.  

Члан 8 

За републичко такмичење Управни одбор Удружења именује комисије за 

састављање тестова и радних задатака. Чланови комисија су стручна лица за одговарајуће 

општеобразовне предмете са најмање високом стручном спремом . 

Задатак и одговорност комисија за састављање тестова и радних задатака је да  

- благовремено састави тестове и радне задатке у складу са овим Правилником, а који 

су прецизно формулисани и могу се решити; 

-  изради тачне одговоре односно решења задатака на тесту са прецизним и 

осетљивим кључем за оцењивање теста и радног задатка (бодовање); 

- обезбеди тајност тестова и радних задатака као и подршку комисијама за оцењивање 

тестова и решавања приговора. 

Предметни наставници или ментори такмичара не могу бити чланови комисија за 

састављање тестова. 

Ако на основу пријављених такмичара постоји потреба комисија за израду теста у 

сарадњи са централном комисијом обезбедиће превод теста на други одговарајући језик.  

Израду тестова и радних задатака за школска такмичења, тестирања и оцењивања 

спроводе стручна већа школе. 

Члан 9 

На републичком такмичењу 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 текућег разреда. 

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

који је прописан упутством за ту категорију такмичења (калкулатора, таблица, прибора за 

конструкцију итд.) 

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

такмичаре. Упутство даје централна комисија у сарадњи са комисијом за састављање теста. 

Такмичарима је за време такмичења забрањено:  

- уношење и коришћење мобилних телефона, осталих средстава електронске 

комуникације и прибора који није прописан упутством.; 

- разговор са другим такмичарима и позајмљивање прибора; 

- нарушавање радне атмосфере која би могла ометати рад осталих учесника; 

- напуштање просторије у којој се обавља такмичења пре завршетка рада. 

Дежурним наставницима је за време такмичења забрањено:  

- прилажење такмичарима и разговор са њима; 

- нарушавање радне атмосфере која би могла ометати такмичара; 
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- напуштају просторију у којој се обавља такмичење пре завршетка рада. 

Изузетно, ако је неопходна комуникација са Централном комисијом само један 

дежурни наставник може привремено напустити простор за такмичење. О разлогу оваквог 

поступка Централна комисија ће упознати све такмичаре и менторе. 

Члан 11 

Такмичар који користи недозвољена средства или не поштује забране из члана 10 

овог Правилника биће удаљен са такмичења и добија 0 (нула) бодова. 

Ако дежурни наставник не поштује наведене забране из члана 10. овог правилника 

такмичари из школе у којој је тај наставник запослен, биће дисквалификовани.  

Одлуку о овим мерама доноси централна комисија. 

Члан 12 

Централна комисија на огласној табли објављује решења тестова одмах по 

завршетку тестирања. 

Члан 13 

На тесту (провери теоретског знања) из општеобразовног предмета дежурају 

најмање два професора стручних предмета из школе домаћина-организатора који нису . 

Комисија за преглед тестова, исте прегледа и оцењује одмах по завршетку 

тестирања, после чега се објављује привремена ранг листа са резултатима. 

Експериментално-практични радни задатак за проверу примене знања решавају само 

ученици који су на тесту остварили више од 50% од броја бодова предвиђених тестом.  

Време решавања теста, начин израде експериментално-практичних радних задатака 

и вредновања резултата уређене су пропозицијама одговарајућег такмичења у посебном делу 

овог Правилника. 

Члан 14 

 Привремени резултати објављују се после сваког дела такмичења. 

Сваки такмичар има право жалбе на привремене резултате такмичења. 

Жалба се подноси Комисији за жалбе . 

Време за подношење жалбе је најкасније 30 минута од званичног објављивања 

привремених резултата и након теста и након практичног задатка. 

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

Комисија доноси одлуку одмах по истеку рока за подношења жалбе и о томе у 

писаној форми обавештава такмичара.  

Одлука Комисије по жалби је коначна. 

Професор-ментор који је из школе из које је и ученик који се жали нема право да 

учествује у решавању жалбе тог ученика. 

Члан 15  

Пласман такмичара и екипа одређује се на основу укупног броја бодова и 

прописаних предности које такмичари остваре на том такмичењу. 
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Члан 16 

Финансирање организације републичког такмичења обезбеђује Министарство, 

Удружење и Школа домаћин-организатор такмичења.  

Трошкове такмичара, њихових ментора и других учесника сносе школе из којих 

долазе.  

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 

 

Школско такмичење 

Члан 17 

Школско такмичење организује и спроводи свака школа на територији Републике 

Србије, која школује редовне ученике у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 

хране.  

Такмичење се спроводи у сагласности са најављеним садржајем такмичења за текућу 

годину.  

На такмичењу могу учествовати само редовни ученици из подручја рада 

пољопривреда, производња и прерада хране. 

 

Републичко такмичење 

Члан 18  

Републичко такмичење припрема и организује Удружење и школа домаћин-

организатор такмичења у сарадњи са Министарством. Носилац активности је Организациони 

одбор такмичења. 

Члан 19  

Организациони одбор такмичења именује Школски одбор школе домаћина-

организатора у проширеном саставу. 

Организациони одбор могу да 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 комисија по категоријама за 

дежурство и оцењивање (чланови комисија за састављање тестова могу бити и 

у комисијама за оцењивање).  

- организује пријем, исхрану и смештај такмичара и осталих учесника 

такмичења 
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- организује пратеће садржаје такмичења по програму такмичења 

- обезбеђује и додељује награде и признања учесницима такмичења 

Члан 21 

 За организацију такмичења одговорни су организатор и: 

- директор школе и стручно веће за област одређеног наставног предмета - за 

школски ниво;                                                                                                                                                                              

- директор школе домаћина-организатора такмичења и председник Удружења  – 

за републички ниво; 

Члан 22 

 За ученике и екипе које освоје прва три места на републичком такмичењу 

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-организатор даје захвалнице свим школама учесницима 

републичког такмичења. 

Захвалнице потписује председник Удружења и директор школе домаћина- 

организатора. 

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. 

 

КОМИСИЈЕ 

Члан 23 

Републичко такмичење спроводе централна комисија, комисије за дежурство и 

оцењивачке комисије по категоријама и такмичарским деловима предвиђеним посебним 

делом Правилника такмичења. 

Члан 24 

Централну Комисију именује Организациони одбор и чине је најмање три члана стручна за 

предмет из кога се организује такмичење, а најмање један члан је представник Министарства. 

. Задаци ове комисије су: 

• да организује радни састанак свих професора-ментора на коме се представља 

састав комисија за израду тестова и радних задатака, бира варијанта теста и 

радих задатака, бирају и именују комисије за за жалбе, комисија за оцењивање 

и других потребних комисија. 

• надзор и координација рада свих других комисија за реализацију такмичења 

• избор варијанте теста, умножавање, дистрибуција и по потреби превод теста на 

језик којим се служе такмичари. 

• решавање евентуалних техничких или организационих проблема 

• разматрање пријаве повреде правила понашања такмичара, дежурних 

наставника или других учесника, а које би могле утицати на резултате 

такмичења и доношење одговарајуће мере. 

• обавља шифровање и дешифровање тестова и радних задатака.  
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• прикупља резултате од оцењивачких комисија, формира и објављује 

привремене ранг листе. 

• прикупља решења жалбених комисија, формира и објављује коначне ранг 

листе. 

• Проглашава победнике и даје стручну оцену такмичења. 

Члан 25 

Оцењивачке комисије се формирају од по најмање три стручна члана из редова 

професора ментора, чланова комисије за састављање теста и радних задатака или стручних 

професора других школа. Број комисија за преглед тестова треба да буде одређен према 

броју такмичара тако да квалитетно могу обавити оцењивање у предвиђеном року, а такав да 

иста комисија не оцењује више од 30 радова.  

Чланови комисија именује Централна комисија. 

Задатак комисије за прегледање тестова је да: 

• преузме шифроване тестове од Централне комисије, 

• према кључу оцени и додели предвиђени број за сваки задатак појединачно 

• формира листу ученика са шифрама, бодовима по задацима и укупним бројем 

бодова ученика  

Задатак комисије за спровођење и оцењивање практичног задатка је да: 

• преузме шифроване радне задатке од Централне комисије, 

• прати рад такмичара и оцени га према правилнику предвиђеном у кључу 

• преда попуњен оцењивачки лист централној комисији 

• преда Централној комисији извештај о евентуалним неправилностима у раду  

Члан 26 

Комисију за жалбе чине три стална и један резервни члан које именује Централна 

комисија. Чланове предлажу и јавним гласањем бирају из свог састава професори-ментори 

који прете ученике на такмичењу, а који су стручни за тај предмет. У комисији не могу бити 

два или више члана из исте школе. 

Задатак комисије је да поновно прегледа и оцени задатака или целе тестова на које је 

такмичар уложио жалбу. Након тога комисија писмено одговара такмичару, а копију 

одговора предаје Централној комисији. 

Комисија не може мењати број бодова за задатак који није био предмет приговора.  

Ако је члан комисије за жалбе из школе из које је такмичар који се жали тада за 

решавање жалбе тог такмичара он мора бити замењен резервним чланом. 

Одлука комисије за жалбе по приговору на број бодова такмичара је коначна. 

Такмичари односно професори ментори могу уложити жалбу и на: 

- погрешно рангирање ученика.  

- задатак који је нејасно дефинисан или немогућ за решавање на нивоу 

категорије такмичара, и тражити елиминисање тог задатка у поступку оцењивања.  

Ове жалбе се подносе комисији за жалбе на исти начин и у исто време када се 

подносе и приговори на оцењивање. Коначно решење на предлог комисије за жалбе доноси 

Централна комисија већином гласова. 
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ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА И РАНГИРАЊЕ ТАКМИЧАРА 

Члан 27 

Оцењивачке комисије на основу кључа, који припрема комисија за израду теста, 

додељује сваком такмичару одређен број бодова за сваки одговор односно решење задатка у 

укупном збиру од 0 до 100 бодова. Посебним делом Правилника се одређују расподела 

бодова по задацима и специјалне предности у случају једнаког броја бодова два или више 

такмичара. Укупан број бодова и предности се користи за рангирање такмичара. 

Редослед такмичара одређује се према укупном броју освојених бодова, а у случају 

једнаког броја бодова и на основу предности. Ако два или више такмичара имају исти број 

бодова и исте предности тада они деле исто место на привременој односно коначној ранг 

листи.  

Резултати се саопштавају по задацима и збирно. 

Коначна ранг листа излази после завршених свих делова такмичења и истека рока за 

решавање приговора, а на основу састављања документације и сумирања бодова и предности 

по свим основама. Ако је Правилником предвиђено и екипно рангирање Централна комисија 

ће објавити привремену и коначну ранг листу у екипном пласману заједно са ранг листама у 

појединачном пласману. 

Члан 28 

Укупан број бодова за школску екипу се израчунава на основу резултата у 

појединачним конкуренцијама свих ученика-такмичара из те школе.  

Број бодова школске екипе је збир бодова свих такмичара из те школе у 

појединачној конкуренцији по категоријама увећан за:  

15 бодова за свако освојено прво место у појединачној конкуренцији,  

10 бодова за свако освојено друго место у појединачној конкуренцији,  

5 бодова за свако освојено треће место у појединачној конкуренцији. 

У случају једнаког укупног броја бодова предност имају оне екипе које овим редом 

имају: 

1. већи број освојених првих места у појединачном пласману 

2. већи број освојених других места у појединачном пласману 

3. већи број освојених трећих места у појединачном пласману 

4. повољнији збирни ранг такмичара у појединачној конкуренцији (збир редних 

бројева освојених места такмичара је мањи) 

Редослед школских екипа одређује се према укупном броју освојених бодова, а у 

случају једнаког броја бодова и на основу предности. Ако две или више екипе имају исти 

број бодова и исте предности тада они деле исто место на привременој односно коначној 

ранг листи.  

Члан 29 

На основу састављене документације, централна комисија проглашава победнике по 

свим категоријама, даје стручну оцену републичког такмичења и о свему томе саставља 

извештаје  

О резултатима школског такмичења школа доставља извештај Школској управи . а 

школа домаћин-организатор такмичења доставља извештај о резултатима и оцени 

републичког такмичења Министарству и Удружењу у року од пет дана по одржаном 

такмичењу.  
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ПОСЕБНИ ДЕО 

 
III САДРЖАЈ ТАКМИЧЕЊА 

 
1. ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Члан 30 

Такмичење се организује у појединачној конкуренцији у четири категорије по 

разредима. 

Ученици се такмиче у знању решавањем теста са 10 задатака отвореног типа. 

На школском такмичењу учаници се такмиче појединачно у категорији разреда за 

све обарзовне профиле из подручја рада пољопривреда производња и прерада хране у тој 

школи. 

На републичком такмичењу такмиче се ученици победници у појединачној 

конкуренцији по категоријама на школском такмичењу. Истовремено они чине и екипу 

школе из које долазе. Екипа може имати највише четири члана и то из различитих разреда.  

Екипни пласман се одређује на основу резултата које су такмичари постигли у 

појединачном пласману.  

Члан 31  

Садржај такмичења утврђује стручно веће професора математике Удружења 

избором по десет тематских целина за сваки разред, а које су заступљене од првог до тог 

разреда у наставном плану за све образовне профиле.  

Према овим темама уређује се посебна збирка од 100-200 задатака за сваки разред. 

Збирка садржи задатке који упућују ниво тежине задатака и на потребна знања ученика на 

такмичењу. 

Стручно веће је обавезно да сваке школске године, најкасније до 30.новембра на 

основу важећих наставних планова и програма, анализе претходних такмичења и пријемних 

испита на одговарајућим факултетима изврши ревизију изабраних тематских целина и 

збирке задатака и на тај начин утврди садржај наредног такмичења. 

Стручно веће ће именовати комисију која ће преуредити садржајно и технички 

збирку задатака најдаље до краја првог полугодишта, када ће бити свим школама достављена 

радна верзија збирке са правом примедби. Комисија је дужна да размотри и обједини 

предлоге и примедбе на збирку у складу са усвојеним темама. 

Школа домаћин-организатор такмичења је обавезна да најкасније до почетка другог 

полугодишта свим школама достави коначну верзију збирке задатака и календар такмичења 

на начин који усвоји само веће.  

Ове теме односно збирка задатака представљају оквир за формирање теста знања на 

такмичењу. 

Члан 32 

Тест за такмичење садржи десет задатака, по један из сваке усвојене тематске 

целине, од којих четири треба да буду из збирке, четири треба да буду типски једнаки са 

задацима из збирке, а два саставља комисија. .  
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Тест и кључ за бодовање саставља комисија коју је именовао Управни одбор 

Удружења у складу са чланом 8. овог Правилника.  

Комисија саставља тест у најмање две варијанте у по једном примерку на српском 

језику у штампаној и електронској форми. 

Запечаћене тестове у штампаном облику доставља Централној комисији један дан 

пре такмичења. 

Члан 33 

Избор варијанте теста врши се на састанку централне комисије са свим 

професорима-менторима пре почетка такмичења тако што председник централне комисије 

бира на случајан начин школу која учествује и није домаћин такмичења, а затим представник 

те школе бира редни број комбинације. После тога одређује се комисија од три члана, 

представника различитих школа који врше (организују) умножавање теста у тачно онолико 

примерака колики је број пријављених такмичара и предаје потребан број тестове 

комисијама за дежурство у присуству такмичара (у просторији где су такмичари смештени за 

решавање тестова) 

У периоду од избора варијанте теста до почетка такмичења чланови комисије за 

умножавање је обавезна да ради у пуном саставу. Након поделе тестова ова комисија отвара 

и друге варијанте тестова које нису изабране. 

Члан 34 

Ученици треба да буду распоређени у просторију за такмичење, по један на радном 

месту, најкасније 30 минута пре почетка такмичења. Дежурни наставници су обавезни да пре 

почетка такмичења прочитају ученицима упутство о начину решавања, дозвољеном прибору 

и забранама током рада и по потреби одговори на питања такмичара. Ученици из исте школе 

распоређују на несуседна радна места. 

После тога ученицима се дели материјал за рад и то: папири за решавање задатака, 

две идентификационе картице, мала и велика коверта. Ученици попуњавају 

идентификационе картице после чега дежурни наставници проверавају исправност 

идентификационих картица сваког ученика и једну од њих потписују, запечате је у малу 

коверту и одлажу на угао радног места на коме ученик ради. Све то треба да буде завршено 5 

минута пре почетка такмичења после чега се деле тестови ученицима. 

Тест и коверте ученик не сме обележавати нити потписивати на било који начин. 

Када заврши решавање теста своју малу коверту и тест ставља у велику коверту. Тако 

упаковани материјал предаје дежурном професору који проверава и потписује и другу 

картицу као доказ да је такмичар уредно предао материјал. 

Израда задатака на тесту траје 120 минута.  

Након истека времена за решавање теста комисија за дежурство предаје све тестове 

централној комисији која их шифрује тако што истим бројем (шифром) означава тест и малу 

коверту истог ученика. (два такмичара не смеју имати исту шифру). Шифроване тестове 

централна комисија предаје комисији за оцењивање, а мале коверте одлаже на безбедно 

место које одреди директор школе домаћина. 

По завршеном бодовању повезују се тестови и мале коверте са истим шифрама, 

отварају мале коверте и са идентификационе картице дешифрује који такмичар је власник 

одговарајућег теста.  

Члан 35 
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Сваки задатак на тесту може се оценити са 0 до 10 бодова а у складу са кључем који 

је припремила комисија за израду тестова. Комисија за оцењивање формира извештај који 

садржи шифру ученика, простор за име ученика, број бодова по задацима и укупан број 

бодова за сваког ученика. Редослед такмичара се одређује према укупном броју бодова. Ако 

два или више ученика имају исти број бодова предност има (по датом редоследу услова): 

1. ученик који има више потпуно тачно решених задатака 

2. ученик који има више бодова на задацима који нису преузети из збирке 

 

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 44 

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). 

Члан 45 

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 46 

 За време такмичења, тумачење одредби овог Правилника даје Централна комисија 

Члан 47 

Овај Правилник ступа на снагу данам доношења, а примењиваће се од наредне 

школске године након усвајању.  

 

 

 

 

 У Пожаревцу,  Председник Удружења 

 07.11.2014. године    

  __________________________

  Видоје Вукашиновић  


