
 На основу члана 5 став 3, а у вези члана 3 став 1 алинеја 6 Правилника о 
начину и поступку доделе средстава студентима и ученицима са територије 
Општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 16/15), члана 
2 решења Општинског већа општине Свилајнац о образовању Комисије за 
доделу средстава ученицима и студентима са територије Општине Свилајнац, 
број 06-49/15-II-12 од 25.08.2015. године, мењано решењем број 06-7/16-II-12 од 
31.05.2016. године, решењем број 06-34/17-II-18 од 03.11.2017.године и 
решењем број 06-13/18-II-5 од 06.03.2018. године и Одлуке о буџету општине 
Свилајнац за 2019. годину ("Службени гласник општине Свилајнац", број 31/18), 
Комисијa за доделу средстава ученицима и студентима са територије Општине 
Свилајнац, на седници одржаној 01.03.2019. године, расписује 
 

К О Н К У Р С 
ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА  

СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
ЗА НАГРАДНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
I 

 

 Право да се пријаве на Конкурс имају ученици завршних разреда Средње 
школе „Свилајнац“ из Свилајнца и Пољопривредно-ветеринарске школе са 
домом ученика „Свилајнац“ из Свилајнца који ће са даном истека рока 
пријављивања на Конкурс (26.03.2019. године) бити пунолетни и који поседују 
нови биометријски пасош.  

II 
 

 Наградно путовање ће се реализовати у периоду од 08. до 11. маја 2019. 
године. 

III 
 

Од пријављених ученика, Комисија за доделу средстава ученицима и 
студентима са територије Општине Свилајнац (у даљем тексту: Комисија) ће 
сачинити извештај са ранг листом и Општинском већу општине Свилајнац 
предложити 15 ученика Средње школе „Свилајнац“ у Свилајнцу и 15 ученика 
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у 
Свилајнцу, у циљу доношења одлуке о наградном путовању. 

Комисија ће предлог из става 1 ове тачке Општинском већу општине 
Свилајнац, доставити у року од 5 дана од дана истека рока за пријављивање на 
Конкурс.  

 
IV 

 

Комисија ће извршити бодовање пријављених ученика на основу 
следећих критеријума: успеха, владања ученика и похађања наставе на 
следећи начин: 

  
1) УСПЕХ УЧЕНИКА: 

 
- разред у току-крај првог полугодишта - одличан успех - 5 бодова 
- разред у току-крај првог полугодишта - врло добар успех - 4 бода 
- разред у току-крај првог полугодишта - добар успех - 3 бода 
- претходни разред-крај другог полугодишта-одличан успех - 5 бодова 
- претходни разред-крај другог полугодишта-врло добар успех - 4 бода 
- претходни разред-крај другог полугодишта - добар успех - 3 бода 



Предност се даје ученику који има општи успех са већом аритметичком 
средином из свих предмета једног разреда.  

 

2) ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 
 

Владање ученика се вреднује у складу са чланом 74 и 75 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“, број 88/17, 27/18-др. закони и 10/19). У обзир се узима оцена из 
владања ученика на крају првог полугодишта текуће школске године и то: 

- разред у току-крај првог полугодишта-оцена одличан - 5 бодова 
- разред у току-крај првог полугодишта-оцена врло добар - 4 бода 
- разред у току-крај првог полугодишта-оцена добар - 3 бода 
Оцена ученика из владања на крају претходне школске године и то: 
- претходни разред-крај другог полугодишта-оцена одличан - 5 бодова 
- претходни разред-крај другог полугодишта-оцена врло добар - 4 бода 
- претходни разред-крај другог полугодишта-оцена добар - 3 бода 
 
3) ПОХАЂАЊЕ НАСТАВЕ 

 

- ако је ученик за претходну и текућу школску годину без неоправданих 
изостанака - 5 бодова 

- уколико је ученик имао од 1 до 4 неоправдана изостанка - 4 бода 
- уколико је ученик имао више од 4 неоправдана изостанка - нема 

бодова по овом основу. 
V 
 

 Сви заинтересовани кандидати достављају у писаној форми пријаву на 
Конкурс уз одговарајући образац из школе којим доказују остварени успех, 
владање и похађање наставе. Поред тога, неопходно је приложити и 
фотокопију новог биометријског пасоша.  
 Документацију из става 1 ове тачке ученици Средње школе „Свилајнац“ 
из Свилајнца достављају Комисији преко члана Комисије Марије Јевремовић, 
док ученици Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика 
„Свилајнац“ из Свилајнца документацију достављају Комисији преко члана 
Комисије Дејана Милуновића. 

VI 
 

 Конкурс је отворен од 11.03.2019. године до 26.03.2019. године. 
 Неблаговремене пријаве на Конкурс се неће разматрати. 
 

VII 
 

Комисија ће на основу пристиглих пријава, најкасније до 01.04.2019. 
године сачинити и Општинском већу општине Свилајнац доставити извештај са 
ранг листом од по 15 ученика сваке школе, на основу којих ће Општинско веће 
општине Свилајнац, донети коначну одлуку.  
 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА 
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број:67-5/2019-II, Дана: 01.03.2019. године 

 
 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  
 

                                                                     Драгана Радевић, с.р.                                                         


