
На основу члана 119 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања  („Сл. Гласник 
РС“ број 88/17) Школски одбор Техничке школе са домом ученика “Никола Тесла“ на седници 
одржаној дана 30.03.2018. године донео је: 

 

ПРАВИЛНИК  
О ПРЕДЛОГУ ЧЛАНА НАСТАВНИЧКО - ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА ЗА 

НАГРАДУ ПОВОДОМ ДАНА РАДНИКА У ОБРАЗОВАЊУ 
Техничке школе са домом ученика ,,Никола Тесла“ Костолац 

 
 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Свaке школске године поводом Дана радника у образовању Град Пожаревац додељује признања 
и награде за остварене изузетне резултате у васпитно-образовном раду и сарадњи развоју образовања, 
као и признања и награде за животно дело. Како избор кандидата врши Град Пожаревац неопходно је 
да Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла”, Костолац (у даљем тексту: Школа) 
благовремено достави свој предлог члана Наставничког или Педагошког већа (у даљем тексту: члана 
НПВ) за награду поводом Дана радника у образовању. 

 
Члан 2. 

Правилником о предлогу члана НПВ за награду поводом Дана радника у образовању (у даљем 
тексту: Правилник) регулишу се критеријуми у поступку и избора предлога члана НПВ за признања и 
награде за остварене изузетне резултате у васпитно-образовном раду и сарадњи развоју образовања, 
као и признања и награде за животно дело. 

Термини којима су у овом Правилнику означени положаји, професије, односно занимања, 
изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се 
односе. 

 
Члан 3. 

За запосленог за награду поводом Дана радника у образовању може бити предложен члан НПВ 
Школе који испуњава следеће услове: 
1. да је запослен у школи непрекидно најмање 5 година; 
2. да има положен стручни испит, тј. да има дозволу (лиценцу) за рад за наставника, стручних 
сарадника и васпитача; 
3. да против њега није изречена тежа мера у дисциплинском поступаку; 
4. да се редовно стручно усавршава према Акту о вредновању сталног стручног усавршавања унтар 
Школе и Правилнику о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручног сарадника 
ван установе где је по основу ових аката стекао минимум предвиђени број сати за претходну школску 
годину; 
5. да је дао евидентан допринос у раду школе; 
6. да је у току радног односа у образовању и васпитању учествовао у припреми ученика за надметања 
организованим Годишњим планом рада школе у складу са  Календаром такмичења, смотри и 
изложби надлежног министарства за просвету, почев од школског до републичког као и на 
такмичењима у ваннаставним активностима и конкурсима. 



7. да активно учествује у раду органа школе, да учествује у изради Годишњег плана рада школе и 
дома ученика, Развојног плана, Школског програма и других аката који су неопходни за рад Школе; 
8. да је у току радног односа у образовању и васпитању имао примеран однос према ученицима, 
родитељима,  запосленима, спољним сарадницима/социјалним партнерима и осталом члановима 
органа Школе. 

 
II ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА  

 
Члан 4. 

Члана НПВ за награду поводом Дана радника у образовању може да предложи: 
1. Самог себе члан НПВ под условом да претходно није добио ову награду, односно може 

предложити себе након пет година од године у којој као самостални предлагач није 
освојио највећи број гласова на анонимној анкети односно није освојио потребну већину 
гласова на Наставничком већу; 

2. Сам члан НПВ другог другог члана НПВ; 
3. Педагошко-психолошка служба, библиотека, васпитачи; 
4. Стручно веће из област предмета; 
5. Директор школе. 

Предлози са биографијама и доказима о испуњености услова кандидата, подносе се Педагошком 
колегијуму код секретара школе, према календару активности који објављује управа школе на 
огласној табли и веб сајту. 

Педагошки колегијум разматра предлоге према условима из члана 3. Правилника.  
Јавним гласањем усваја сваки предлог појединачно и саставља листу имена и презимена 

кандидата (по азбучном реду) за анонимно анкетирање на веб сајту школе. 
Након изврешеног анонимног анкетирања Педагошки колегијум доставља Наставничко-

Педагошком већу, предлог једног кандиадата са највећим бројем гласова. 
  

 III ПОСТУПАК  АНКЕТИРАЊА 
 

Члан 5. 
Портал анкете на веб сајту Школе садржи радне биографије кандидата са доказима о 

испуњености услова из члана 3. Правилника. 
Анкетирање се врши анонимно на сајту школе (on-line). 
Право да учествују у анкетирању имају сви чланови Наставничког и Педагошког већа, осим 

директора. Чланови НПВ (осим директора) имају једну могућност да гласају само за једног кандидата 
на листи анонимне анкете. 

Право на увид у ток гласања имају сви кандидати са листе анонимне анкете, а приступ на веб 
страници за праћење гласања омогућује директор на захтев кандидата. 

Временски распоред спровођења анкете (преузимање шифре и време анкетирања), биће 
објављен у Календару активности на огласној табли школе и сајту. 

 
 
 
 
 



IV  ПОСТУПАК ИЗБОРА ЧЛАНА НПВ ЗА НАГРАДУ ПОВОДОМ ДАНА РАДНИКА У 
ОБРАЗОВАЊУ 

 
Члан 6. 

Педагошки колегијум разматра резултате гласања анонимне анкете. 
Кандидат који је освојио највећи број гласова анонимне анкете је кандидат о којем ће се 

изјашњавати Наставничко и Педагошко веће на заједничкој седници јавним гласањем. 
Уколико на основу резултата анонимне анкете има више кандидата са једнаким бројем гласова 

Педагошки колегијум саставља листу кандидата (по азбучном реду имена) за изјашњавање на 
Наставничко и Педагошко веће.  

Коначну одлуку о избору предлога члана НПВ поводом Дана радника у образовања доноси 
Наставничко и Педагошко веће на заједничкој седници. 

  
Члан 7. 

Наставничко-Педагошко веће јавним изјашњавањем, већином oд укупног броја чланова већа 
доноси Одлуку о избору предлога члана НПВ за награду поводом Дана радника у образовању. 

Уколико предложени кандидат не добије потребну већину гласова на Наставничко-Педагошком 
већу одлука о предложеном кандидату није донета и гласање се не понавља. 

У случају да одлука о предложеном кандидату није донета, аутоматски је донета посебна одлука 
да је кандидат Школе за избор за награду поводом Дана радника у образовању онај чан НПВ који не 
поседује ову награду, има највећи радни стаж у образовно-васпитној установи и који испуњава услове 
из члана 3. овог Правилника. Неопходне податке о том кандидату у року од три дана објављује на 
Огласној табли комисија коју именује Наставничко-Педагошко веће на истој седници. 

Кандидат/и незадовољан/и одлуком Наставничког већа има право да у року од 24 сата од 
уручења Одлуке поднесе приговор  Школском одбору. 

 
Члан 8. 

Рок за доношење одлуке Наставничко-Педагошког већа је најкасније 3 дана пре истека рока 
који је одредио Град Пожаревац. 

 
 V ДОДЕЛА НАГРАДА 

 
Члан 9. 

Награда се додељује на посебној свечаности коју организује  Град Пожаревац. 
 

 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања. 

 
Објављен на Огласној табли школе ______________ 

Ступио на снагу ______________________________ 

Заведен под бројем  ___________________________                                                                    

Председник Школског одбора 

____________________________ 
Драгослав Дамњановић  

 


