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

образовања и васпитања (*Сл. гласник РС*бр. 88/2017,27/2018,10/2019 и 

6/2020–у даљем тексту: Закон) и члана 54. став 1. тачка 1) Статута 

Биотехнолошке школе *Шуматовац* у Алексинцу, Школски одбор 

Биотехнолошке  школе *Шуматовац* у Алексинцу, на седници, одржаној 
дана 28.10.2020.  године, доноси   

ПРАВИЛНИК О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОДАЈИ 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА БИОТЕХНОИЛОШКЕ 

ШКОЛЕ *ШУМАТОВАЦ* У АЛЕКСИНЦУ 

 

Члан 1 

Правилником о производњи и продаји пољопривредних производа (у 

даљем тексту: Правилник), у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања и другим важећим прописима (у даљем тексту: 

Закон), уређују се начин производње и продаје пољопривредних производа 

Биотехнолошке  школе *Шуматовац* у Алексинцу (у даљем тексту: Школа), 

насталих као резултат обављања проширене делатности Школе у складу са 

чланом 98.Закона, која је у функцији образовања и васпитања. 

Члан  2 

Делатношћу из члана 1. Правилника се не омета обављање делатности 

образовања и васпитања. 

Члан 3 

Ученици са навршених 15 година могу да се ангажују само у оквиру 

наставе, а запослени Школе ако се тиме не омета остваривање образовно-

васпитног рада. 

Члан 4 

Ученици млађи од 15 година не могу да се ангажују у делатности 

Школе из члана 1.Правилника. 

 



Члан 5 

Делатношћу из члана 1.Правилника унапређује се и доприноси 

рационалнијем и квалитетнијем обављању образовања и васпитања.  

Члан 6 

План садње култура по катастарским  парцелама  и пластеницима које 

Школа користи обухвата садњу: пшенице на површини од 7ha, кукуруз на 

површини од 16ha, вишања на површини од 3.5ha, поврћа(парадајза, 

краставца, паприке, папричица, зелене салате, лука, спанаћа и др.) у 

пластеницима на површини од 7ара и  јагода у пластенику на површини од 

2ара . 

Члан 7 

Извођење радова на катастарским парцелама и у пластеницима обухвата: 

Р. 

б. 

Врста 

производа 

Врсте радова  Време 

извођења 

радова 

Време 

доспевања 

производа 

Принос 

производа у 

нормалним 

условима 

1. Пшеница  сетва 3. декада 

октобра 

јул 5 t 

2.  Кукуруз  сетва 2. декада 

априла 

септ.-окт. 7 – 8 t (у зрну) 

3. Вишње  садња – 

вишегодишњи 

засад 

феб-март крај јуна 15 t 

4.  Поврће  садња април јун Парадајз- 

2000kg 

Паприка-50kg 

Краставац-300kg 

Папричице-

1200ком 

5. Јагоде  Садња 

живића 

август  мај-јун 1300kg 

 

 



Члан 8 

Ученици образовног профила пољопривредни техничар ангажовани су 

највећим делом на школској економији. У оквиру практичне и наставе у 

блоку, као и професионалне праксе, ученици се ангажују у ратарској, 

повртарској, воћарској и производњи у заштићеном простору, у пластеницима 

и то за производњу повртарских култур  расада и воћарских култура-јагода. 

Члан 9 

Ученици су ангажовани у циљу едукације и савладавања наставних 

садржаја, који су прописани наставним планом и програмом Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја.  

Члан 10 

Настава у блоку организује се у циклусима од по недељу дана на 

школској економији, у сезони одређених радова, када временски услови то 

дозвољавају.  

Циљ овог облика наставе је понављање и увежбавање стечених знања и 

вештина.  

Члан 11 

Ученици ће бити ангажовани само у оквиру практичне и наставе у 

блоку а ангажовањем наставника, такође, у оквиру практичне наставе и 

наставе у блоку неће се ометати остваривање образовно-васпитног рада. 

Члан 12 

Амбалажирање производа врши се у зависности од врсте производа и може 

бити: 

- ринфуз 

- џакирање 

- PVC амбалажа 

Члан 13 

Одлагање производа – смештај пшенице у силосима – складиштима 



Члан 14 

силажа – нема 

Члан 15 

Мерење производа – у зависности од врсте производа користи се дигитална 

вага за производе мање тежине и друге ваге за мерење веће тежине на мерним 

местима. 

Члан 16 

Транспорт – сопствени превоз – трактор, ауто, комби, камиони откупљивача 

Члан 17 

ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

Ратарски производи – на чувању, продаја по потреби у зависности од врсте 

производа, а воћарски и повртарски производи – по доспећу. 

Члан 18 

Начин формирања продајних цена зависи од стања на берзи и тржишту 

наведних култура. 

Члан 19 

Продају и надзор на дпродајом врше комисије формиране 

- формирање комисија 

- организатор практичне наставе, шеф рачуноводства, директор 

 

                                                 Члан 20 

НАЧИН ОТПРЕМАЊА ПРОИЗВОДА ОД СКЛАДИШТА ДО МЕСТА 

ПРОДАЈЕ 

У зависности од врсте производа, превоз се обавља сопственим превозним 

средствима – трактором, комбијем или путничким аутомобилом или 

транспортним средствима откупљивача. 



 

                                                 Члан 21 

НАМЕНА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПРОДАЈОМ 

Средства која би школа остварила, спровођењем различитих 

активности, у оквиру проширене делатности користила би се за за 

побољшање услова рада, улагање у нове производње ради остваривања 

наредне добити, опремање кабинета и учионица савременим наставним 

средствима, помоћ социјално угроженим ученицима, награђивање ученика, 

организовање излета, стручних екскурзија за ученике и наставнике и друго. У 

процесу одлучивања о расподели средстава од проширене делатности 

учествоваће заједно директор, школски одбор, савет родитеља и ученички 

парламент школе. 

Члан 22 

 Средства стечена обављањем проширене делатности, осим за покриће 

трошкова обављања делатности и за надокнаду лицима ангажованим у 

обављању проширене делатности, у највећем делу би се користила за 

побољшање материјалних услова рада школе. Из тог дела прихода набављала 

би се опрема за школске кабинете и обнављала постојећа опрема.  

Члан 23 

Остварена добит обављањем делатности из члана 1.Правилника би била 

распоређена на следећи начин: 

  - 10% од остварене добити за побољшање материјалне основе рада 

(набавка опреме за кабинете у школи, набавка рачунарске опреме и друге 

опреме и инвентара)    

 - 10% на име посебних примања по основу резултата рада, а на основу 

члана 28 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим 

школама и домовима ученика ''Сл. гласник РС'', бр. 21/2015 и 92/2020). 

Расподела средстава за зараде вршиће се непосредним учесницима у 

обављању послова од проширене делатности у висини од највише 30% од 

висине основне плате и у складу са Законом. 

 - 80% на име покрића трошкова који проистичу из непосредње услуге 

од проширене делатности (трошкови електричне енергије, трошкови воде, 



смећа, грејања, трошкови амортизације опреме, као и други трошкови који 

могу да настану у току обављања посла проширене делатност). 

 

Члан 24 

 Обављањем проширене делатности Школа би стекла средства потребна 

за обављање пољопривредне производње и набавку потребних средстава и 

опреме, пре свега, али и за побољшање стандарда образовања и васпитања у 

погледу простора, опреме и наставних средстава. 

 Члан 25 

 Начин располагања и план коришћења остварених средстава, као и 

евидентирање и редовно извештавање, Школа ће усклађивати са прописима 

који регулишу буџетски систем. 

       Члан 26 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Школе.  

. 

 

Председник Школског одбора, 

       

                                                                                    Горан Рајковић 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Правилник је заведен под деловодним бројем 2193 од 28.10.2020.  

године, објављен на огласној табли Школе дана 28.10.2020.  године. 
 

 

Секретар Пољопривредне школе 

*Шуматовац* у Алексинцу, 

 

                                                                                      Наташа Вељковић 

 

 

 


