
 

 

 

 

 На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гл. 

РС бр. 88/2017),  члана 45  Закона о средњем образовању и васпитању  (,,Сл.гласник РС ,, 

бр. 55/13, 101/17) , Школски одбор  Економско-трговинске  школе у Параћину доноси: 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О  ПОХВАЛАМА  И НАГРАДАМА  УЧЕНИКА 

 

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:       

      Члан 1. 

 Kао облици и видови мотивисања и стимулације ученика за успешније учење и 

ангажовање у настави и ваннаставним активностима, похвале и награде заузимају 

значајно место у образовно-васпитном раду школе. 

 Овим Правилником се утврђују врсте, начин  и услови додељивања похвала и 

награда ученицима и одељењским заједницама ученика у Економско-трговинској школи 

( у даљем тексту школи). 

  

    Члан 2. 

 Економско-трговинска школа  додељује 

I) Дипломе предвиђене Правилником Министра просвете РС (Сл.гл.РС бр.37/93) 

1. Диплому ,,Вук Караџић,, која се додељује  ученику за изузетан општи успех у 

учењу и владању  

2. Диплому ученику за изузетан успех из појединачних предмета; 

3. Диплому ученику за изузетан успех из поједине области (стручни предмет).    

II) Награде и похвале предвиђене овим Правилником : 

1. Ученик Генерације; 

2. Најбоља одељењска заједница у школи 

3. Похвале за остварене запажене резултате 

4. Награде за учешће на школским конкурсима 

5. Похвале за ученике без изостанака 

                                                             

 УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
      Члан 3.   

 Награда ученик генерације се додељује ученику који у току савлађивања  

целокупног наставног плана и програма постигао изузетне резултате, показао изузетно 

владање и учествовао у активностима школе или других институција. 

 Награда се може доделити само појединцу и то на крају школовања у  школи. 

 

      Члан 4. 

 Награда се састоји из дипломе и утврђеног новчаног износа.  

Диплома садржи: назив органа који додељује награду, назив награде, име добитника 

награде, печат школе, потпис, датум и место издавања дипломе. 

Диплому потписује директор школе. 

 Новчани износ награде се утврђује за сваку школску годину.  

 

 

 



 

 

       

Члан 5. 

 Критеријуми и начин бодовања за награду  ученика генерације су следећи: 

 

А) Успех ученика (максимално 40 бодова) 

 

Бодује се успех ученика и на крају полугодишта и на крају школске године. 

Бодује се средња оцена на полугодишту и крају школске године. 

 Укупан број бодова једнак је збиру бодова са полугодишта и краја школске године. 

   

Члан 6. 

 Б) Владање ученика (максимално 26 бода)     

Владање ученика се вреднује тако што се за  примерно владање добија  3 бода по 

разреду. 

За редовно похађање наставе, без неоправданих изостанака добија се максимално 14 

бодова.  Сваки неоправдани изостанак повлачи 1 бод мање (за све разреде). 

 

Члан 7. 

 В) Такмичења: (максимално 20 бодова) 

  

Врста такмичења Пласман Бр.бод. 

Републичко прва награда (или прво место) 20 

Републичко друга награда (друго место ) 18 

Републичко трећа награда (треће место) 16 

Републичко Четврта награда 14 

Републичко Пета награда 12 

Републичко Шеста награда 10 

Републичко Седма награда 8 

Републичко Осма награда 6 

Републичко Девета награда 4 

Републичко Десета награда 2 

Окружно Прва награда 11 

Окружно Друга награда 10 

Окружно Трећа награда 9 

Општинско Прва награда 8 

Општинско Друга награда 7 

Општинско Трећа награда 6 

Школско Прва награда  5 

Школско Друга награда 4 

Школско Трећа награда 3 

 

Бодује се само највиши ранг такмичења. 

 

Члан 8. 

 Д) Остале активности у школи и ван ње: (максимално 4 бода) 

 



 У оквиру осталих активности бодује се учешће у секцијама, медијима, на 

турнирима, добровољно давање крви, објављивање радова и др. 

           За сваку активност потребно је доставити писмени документ (диплома, уверење, 

потврда, писмена изјава предметног наставника организатора активности) Комисији за 

бодовање. 

  

      Члан 9. 

 Предлоге Комисији за ученика генерације  може поднети: одељењски старешина, 

одељењско веће (или њен члан). 

       

Члан 10. 

 Предлог који доставља одељењски  старешина, комисији за бодовање и 

рангирање,  мора бити  у писменом облику и са документацијом за бодовање. 

 

       Члан 11. 

 Комисија за бодовање и рангирање има 5 чланова и то: 

- Члан Наставничког већа; 

- Директор школе; 

- Стручни сарадник; 

- Председник Савета родитеља и 

- Представник Ученичког  парламента – III разреда. 

 

       Члан 12. 

 Комисија ради у пуном саставу, а одлуке доноси већином гласова укупног броја 

чланова.  

О  раду комисије води се записник. 

      

Члан 13. 

Мандат комисије траје једну школску годину. Уколико члан комисије престане то 

да буде из било ког разлога, именује се нови члан коме мандат истиче до краја мандата 

комисије. 

 

     Члан 14. 

Комисија обавља следеће послове: 

- разматра документацију о предложеним ученицима; 

- врши бодовање и оцену предложених ученика; 

- утврђује ранг листу ученика;  

- доставља ранг листу наставничком већу; 

 На основу утврђене  листе  комисија предлаже Наставничком већу ученика за 

избор ученика генерације 

 

      Члан 15.   

Наставничко веће на седници на којој утврђује успех на крају другог полугодишта 

проглашава Ученика генерације.  

 Одлука се доноси већином гласова од укупног броја чланова Наставничког већа. 

       

   ИЗБОР НАЈБОЉЕ ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
      

 



Члан 16. 

 Избор за најбољу одељењску заједницу врши се на основу ранг листе, 

статистичком обрадом података о успеху и дисциплини  и података о учешћу у раду 

школе на крају првог и  другог полугодишта. Податке о учешћу у унапређењу рада 

школе даје председник одељењске заједнице. 

 

Критеријуми за рангирање одељењске заједнице су: 

 

      Члан 17. 

1) Просечна одена одељења из свих наставних предмета која се добија на следећи 

начин: 

- Први на ранг листи (на основу  просечне оцене за одељ. заједницу)   5 бодова 

- Други на ранг листи           4 бода 

- Трећи на ранг листи           3 бодова 

- Четврти на ранг листи           2 бода 

- Пети на ранг листи           1 бод 

       

2) Просечна оцена из владања: 

- Први на ранг листи (на основу  просечне оцене за одељ. заједницу)   5 бодова 

- Други на ранг листи           4 бода 

- Трећи на ранг листи           3 бодова 

- Четврти на ранг листи           2 бода 

- Пети на ранг листи           1 бод  

      

3) Просечан број одличних ученика у одељењу: 

- Први на ранг листи (највиши  проценат одличних ученика)    5 бодова 

- Други на ранг листи           4 бода 

- Трећи на ранг листи           3 бодова 

- Четврти на ранг листи           2 бода 

- Пети на ранг листи           1 бод 

       

4) Процечан број негативних оцена по ученику: 

- Први на ранг листи (најнижи просечан број негативних оцена по ученику)  5 бодова 

- Други на ранг листи           4 бода 

- Трећи на ранг листи           3 бодова 

- Четврти на ранг листи           2 бода 

- Пети на ранг листи           1 бод 

       

5) Просечан број неоправданих изостанака по ученику: 

- Први на ранг листи (најнижи просечан  број неоправданих изостанака по ученику) 

            5 бодов 

- Други на ранг листи           4 бода 

- Трећи на ранг листи           3 бодова 

- Четврти на ранг листи           2 бода 

- Пети на ранг листи           1 бод 

       

                                                                  Члан 18. 

 У избору најбоље одељењске заједнице учествују ученици незавршних разреда. 



           Наставничко веће на седници на којој утврђује успех на крају другог 

полугодишта, проглашава најбољу одељењску заједницу, на предлог Комисије за 

бодовање и рангирање. 

          Награда за најбољу одељењску заједницу се реализује до краја септембра наредне 

школске године и може бити једнодневни излет, одлазак у позориште, додела књига или 

на други пригодан начин  који школа може да организује. 

 

ДОДЕЛА ПОХВАЛНИЦА 

 

                                                                  Члан 19. 
         На крају наставне године Наставничко веће школе доноси одлуку о додели 

похвалница, а по предлогу одељењског старешине или предметног наставника . 

 
             Члан 20. 

Похвалница се додељује на крају наставне године ученику који испуњава један од 

следећих услова: 

 

1. Запажени резултати на такмичењима из појединих предмета, почев од окружног, када 

ученик није стекао услов за доделу дипломе за изузетан успех из предмета; 

2. Активно учешће у ваннаставним активностима у току школске године; 

3. Ангажовање ученика и успешно презентовање школе у акцијама и манифестацијама које 

организују школа или остале институције и организације (ван организација и 

институција у оквиру Министарства просвете и спорта); 

4.  Редовно похађање наставе без иједног изостанка 

 

НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 
                                                                        Члан 21 . 

У школи се организују два литерарно- ликовна конкурса поводом обележавања Дана школе и 

прославе Св Саве у циљу промоције ученичког стваралаштва.  

Поводом конкурса се додељују награде за по три најбоља рада. 

Средства за доделу награда обезбеђује школа у складу са могућностима. 

 Наставничко веће бира  Комисију за процену радова од три члана  из реда наставника. 

 

  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

      Члан 22. 

 Поступак измена и допуна овог Правилника врши се на начин и по поступку 

предвиђеним за доношење Правилника. 

 

      Члан 23. 

 О спровођењу одредаба овог Правилника стараће се директор школе и изабрана 

комисија школе. 

 

      Члан 24. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

       Председник Школског одбора, 

       _________________________ 
           Немања Радомировић 


