Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа
(у даљем тексту: Заједница) на основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри
ученика основне и средње школе, на Скупштини одржаној дана, 06. и 07. децембра 2018.
године у Новом Саду, донела је

ПРАВИЛНИК О РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ
ТРГОВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Такмичење ученика из ових предмета има за циљ подстицање, продубљивање и примену
знања ученика, повећање способности за рад, стицање навика за уредност, ажурност и тачност у
раду, као и такмичарски дух.
Члан 2.
Школа домаћин је дужна да најкасније месец дана пре датума одржавања такмичења,
писмено обавести школе о програму такмичења и достави им:
- датум, време и место одржавања такмичења,
- рок за такмичарску пријаву (попуњен образац који је саставни део овог правилника)
Ученик/ци на такмичење долази у присуству предметног наставника – ментора.
Наставник – ментор нема право да учествује у раду комисије за оцењивање практичних
радова својих ученика. Ученик – такмичар мора са собом понети оверену ђачку књижицу са
фотографијом, како би се извршила идентификација.
Члан 3.
Школе у којима постоје такмичари који желе да се такмиче на језику на којем похађају наставу,
треба да се приликом пријаве обрате Школама домаћинима са овим захтевом. Школа домаћин
је дужна да обезбеди наставника преводиоца најмање два сата пре почетка такмичења, ради
превођења текста.
Члан 4.
Организатор такмичења је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије (у даљем тексту МПНТР), Заједница и Школа домаћин – организатор такмичења (у
даљем тексту Школа домаћин).
Члан 5.
Такмичарски задатак са кључем за прегледање и бодовање доноси састављач такмичарског
задатка или његов представник на дан такмичења.
Састављач такмичарског задатка даје кључ за преглед и бодовање Централној комисији, након
што ученици – такмичари заврше израду такмичарског задатка.
Члан 6.
Такмичарски задатак се копира у потребном броју примерака пред члановима Централне
комисије, непосредно пред почетак теоријског дела такмичења.
Члан 7.
Школа домаћин је дужна да обезбеди два дежурна наставника по учионици, из области
предмета које није обухваћено такмичењем.
Школа домаћин дужна је да обезбеди услове за несметан рад ученика. Приликом израде
такмичарског задатка ученику је потребно обезбедити самостално радно место (један ученик у
једној клупи).

Члан 8
Школа домаћин обезбеђује:
•
награде за ученике који су освојили прва три места на такмичењу,
•
захвалнице свим ученицима-такмичарима,
•
дипломе школама чији су ученици/екипе освојили прва три места
Члан 9.
Школа домаћин дужна је да у року од три дана, од завршетка такмичења, достави коначне
ранг листе и извештај са такмичења Управном одбору Заједнице (у даљем тексту УО
Заједнице).
II УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА
Члан 10.
Право учешћа на такмичењу имају редовни ученици трећег и четвртог разреда образовних
профила трговац и трговински техничар
Ученици се такмиче у појединачној и екипној конкуренцији.
Школа може имати једну екипу која има два члана (два ученика трећег разреда или два ученика
четвртог разреда или комбинација једног ученика трећег и једног ученика четвртог разреда).
Сваки такмичар има такмичарски број који обезбеђује организатор такмичења.
Такмичарски број извлаче такмичари непосредно пред почетак такмичења из практичног рада, у
присуству председника свих комисија. Такмичарски број се предаје комисији за оцењивање
практичног рада такмичења након уласка у школски кабинет или малопродајни објекат, у коме
се обавља практични део такмичења.
III САДРЖАЈ ТАКМИЧЕЊА
Члан 11.
Такмичење се састоји из теоријског и практичног дела. Теоријски део се обавља провером знања
путем теста.
Питања за тест знања састављају професори сродних факултета са подручја на коме се одржава
такмичење.
Питања обухваћена тестом су из садржаја програма (према важећем наставном плану) предмета
трговинско пословање за први, други и трећи разред – образовни профил – трговац (закључно са
наставном облашћу "Приступ изучавању маркетинга").
Члан 12.
Тест знања мора да садржи 20 питања, бирана по принципу
• 8 за прву годину,
• 8 за другу годину,
• 4 за трећу годину.
Тест знања мора да садржи број бодова које такмичар добија за тачан одговор.
Максималан број бодова на тесту је 40.Такмичење траје два дана.
Члан 13.
Време израде теста одређује Централна комисија. Предлог је да израда теста траје 60
минута.
Тестови су шифровани и раде их сви учесници такмичења.
За време израде теста такмичар не може напуштати просторију.
Такмичари треба да буду распоређени по један у клупи.
У просторији у којој се ради тест дежурају два наставника (која ће одредити школа организатор)
из редова наставника школе организатора такмичења, а која не предају стручне предмете или
практичну наставу.

IV РАД КОМИСИЈА
Члан 14.
Школа организатор такмичења формира комисије за реализацију такмичења:
• централна комисија
• комисија за шифровање и дешифровање
• комисија за преглед и бодовање теста
• комисија за оцењивање практичног рада такмичења
Члан 15.
Централну комисију чине:
• представник Министарства просвете,
• координатор такмичења кога именује УО Заједнице школа,
• професор факултета или више школе (састављач теста),
• представник трговинског предузећа,
• директор школе-организатора такмичења.
Члан 16.
Комисија за шифровање и дешифровање има три члана, које именује Школа домаћин
такмичења из реда наставника који не предају стручне предмете и практичну наставу.
Члан 17.
Комисију за преглед и бодовање теста чине:
• представник састављача теста – професор факултета или више школе
 наставник општеобразовног предмета из редова школе домаћина
Комисија врши преглед теста и бодује га према кључу, који одређује састављач.
Чланови комисије не могу мењати утврђена правила.
Члан 18.
Комисија за оцењивање практичног рада такмичара састоји се од четири члана и то:
• три представника трговинског предузећа, кога именује школа организатор такмичења
(члан комисије мора да има одговарајуће образовање трећи, четврти, пети, шести или
седми степен економске или трговинске струке и са најмање пет година рада у струци)
који врше оцењивање рада ученика
• један представник наставник општеобразовних предмета из редова школе домаћина
који је мерач времена.
Члан комисије не може да буде из привредног субјекта где ученик-такмичар обавља практичну
наставу
Члан 19.
Школа домаћин такмичења дужна је да свим школама благовремено достави прописани образац
пријаве.
Члан 20.
Организатор такмичења добија тестове знања и кључ за бодовање од састављача тестова
непосредно пре почетка такмичења. Тестови морају бити запечаћени.
Централна комисија их отвара и доставља такмичарима.
Члан 21.
Централна комисија објављује привремену ранг-листу на огласној табли Школе домаћина.
Коначну ранг листу објављује Централна комисија након решавања жалби, после чега се
проглашава победник, додељују награде и захвалнице.
Члан 22.

Наставник - ментор и ученик могу да поднесу жалбу Централној Комисији, на привремену ранг
листу на прописаном обрасцу, позивајући се на конкретан задатак(ке).
Све жалбе (тест и практичан рад) улажу се, у периоду од сат времена након објављивања
привремене ранг листе.Централна комисија дужна је да, на прописаном обрасцу, одговори на
жалбе пре објављивања коначне ранг листе.
Одлука Централне комисије је коначна.
Члан 23.
Практичан део такмичења може се организовати у школском кабинету или малопродајном
објекту, о чему одлучује школа организатор такмичења.
Стручно веће школе организатора саставља предлог радних задатака на практичном раду.
Број задатака на практичном делу такмичења мора бити за три већи од укупног броја такмичара.
Сви задаци морају бити у к о в е р т и м а без икаквих ознака. Необележене коверте са
практичним задацима треба да буду у кутијама, а такмичари их лично извлаче приликом
уласка у школски кабинет или малопродајни објекат и достављају ученику школе организатора
такмичења, који има улогу купца.
Радно место мора бити опремљено робом, фискалном касом, инструментима за мерење робе,
прибором и алатом потребним за обављање постављених практичних задатака и штоперицом.
У просторији у којој се одржава практични део такмичења могу бити присутни само чланови
комисије за оцењивање практичног рада, ученик-такмичар, ученик који игра улогу купца и
представник Централне комисије испред Заједнице.
За време практичног дела такмичења у коме се такмичи ученик из школе неког од чланова
комисије за оцењивање практичног дела такмичења, дотични члан комисије напушта комисију
и његово место заузима резервни члан. По завршетку такмичења дотичног ученика ученика,
изабрани члан комисије се враћа у комисију.
Такмичар не сме на својој радној одећи носити ознаку имена или школе из које долази.
Члан 24.
Практични део такмичења састоји се у обављању практичних радних задатака из следећих
области:
- дочек, пријем и разговор са потрошачем,
- мерење робе у ринфузном стању,
- обрачун и наплата новчаног износа за продату робу, фискални рачун,
- паковање робе (посебно лепо паковање), уручивање робе и испраћај купца.
Чланови комисија за оцењивање практичног рада такмичења прате и самостално оцењују рад
такмичара.
За сваку фазу непосредне продаје робе такмичар може добити од 1 до 15 бодова.
Време се мери штоперицом. Члан комисије који мери време уписује време трајања рада сваког
кандидата.
Максимално време за извођење одређеног радног задатака траје 10 минута. Уколико
такмичар прекорачи прописано време, број освојених бодова му се умањује за 10 бодова.
Чланови комисије не смеју постављати никаква питања такмичарима током њихово града.
Члан 25.
По завршетку практичног радног задатка комисија попуњава бодовну листу, у коју сеза сваког
кандидата уноси:
• такмичарски број
• оцена за сваку фазу непосредне продаје
• измерено време
• укупан број бодова
Ову листу попуњава сваки члан комисије појединачно и самостално. Сваки члан комисије за
оцењивање практичног дела такмичења предаје Централној комисији своју бодовну листу
непосредно по завршетку практичног задатка сваког такмичара. Наредни такмичар може
приступити извлачењу радног задатка и такмичењу у практичном делу тек када сви чланови
комисије предају своје бодовне листе за претходног такмичара.
Централна комисија утврђује број бодова практичног радног задатка за сваког такмичара.

Уколико два или више такмичара имају исти број бодова (у пласману за практични део
такмичења) боље пласирани такмичар је онај који има краће време израде практичног радног
задатка.
Максималан број бодова за практични део такмичења је 60.
Члан 26.
Уколико два или више такмичара имају исти број бодова у укупном пласману, боље место
заузима такмичар који је освојио већи број бодова на практичном раду. Ако два или више
такмичара имају исти број бодова на теоријском и практичном раду, онда они деле освојено
место.
Члан 27.
Жалба на регуларност такмичења може се уложити УО Заједнице, у року од 8 (осам) дана по
објављивању коначне ранг листе.
Жалбу улаже школа или родитељ ученика такмичара.
УО Заједнице решава жалбу у року од 30 дана по пријему жалбе.
Члан 28.
Саставни део овог Правилника је бодовна листа члана жирија, пријава за такмичење и образац за
жалбу ученика/наставника.
Правилник се примењује почев од школске 2018/19. године

ПРИЈАВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ:

ПРИЈАВА
за Републичко такмичење из ТРГОВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА И ПРАКТИЧНЕ
НАСТАВЕ ученика економских, правно-биротехничких, трговинских и туристичкоугоститељских школа Србије
Назив школе
Место
Адреса школе
Телефон школе
E-mail
Пријављујемо следеће ученике за такмичење:
Разред

Име и презиме
ученика

Број мобилног
телефона

Наставник ментор

Пријављујемо следеће наставнике пратиоце за такмичење:
Име и презиме наставника-пратилац

М.П.

Број мобилног телефона

Директор школе

БОДОВНА ЛИСТА:

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТРГОВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА СА ПРАКТИЧНОМ
НАСТАВАМО
ОЦЕЊИВАЧКИ ЛИСТИЋ ЗА ПРАКТИЧНИ РАД

ШИФРА

ДОЧЕК, ПРИЈЕМ И
РАЗГОВОР СА
ПОТРОШАЧЕМ

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:

МЕРЕЊЕ
РОБЕ

ОБРАЧУН И
НАПЛАТА
НОВЧАНОГ
ИЗНОСА

ПАКОВАЊЕ РОБЕ,
УРУЧИВАЊЕ РОБЕ
И
ИСПРАЋАЈ КУПЦА

ПОТПИС ОЦЕЊИВАЧА

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА НА ПРАКТИЧНОМ РАДУ
ШИФРА
РЕДНИ
БРОЈ
1.

2.

3.

4.

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОЦЕЊИВАЧА

БРОЈ БОДОВА

ЖАЛБА УЧЕНИКА/НАСТАВНИКА:
Назив школе
Место
Датум/време
улагања жалбе
Ученик
Наставник

ТЕКСТ ЖАЛБЕ

ОДГОВОР НА
ЖАЛБУ

Број бодова пре
жалбе
Број бодова после
жалбе
Датум/време
одговора
Потпис члана
Централне комисије

Нови Сад, 7. децембар 2018. године

Председник
Заједнице економских, правно-биротехничких,
трговинских и угоститељско-туристичких
школа
Владан Ницовић с.р.

