
 На основу  члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр.88/2017, 27/18 -др.закон, 10/19, 27/18-др.закон, 6/20 и 

129/21- даље: Закон) а у вези  члана 32. став 5. Посебног колективног уговора за 

запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Школски одбор на 

седници одржаној дана 26.05.2022.године, донео је 

 

 ПРАВИЛНИК 

 О НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 

          у Економско – трговинској школи у Врању 

 

 

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Члан 1 . 

Овим Правилником у Економско – трговинској школи у Врању,( у даљем тексту: школа ), 

у складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама 

и домовима ученика, уређују се врсте награда запосленима у школи, остварени резултати 

рада на основу којих се награде додељују и орган школе који доноси одлуку о 

додељивању награде. 

 

 Члан 2 . 

Стваралачки  рад запослених у школи на унапређењу образовно - васпитног рада и 

организацији рада, посебно се стимулишу и награђују сразмерно оствареним резултатима 

таквог рада. 

  НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 

 

 Члан 3. 

Запослени у школи су дужни да свој посао обављају савесно и непристрасно у 

складу са Уставом и Законом. 

 

 Члан 4 . 

Награде запосленима у виду новчане накнаде исплаћиваће се из сопствених прихода 

школе и донација, који не улазе у средства која се користе за унапређење ученичког 

стандарда и образовно-васпитног процеса, а на основу достављеног извештаја са 

такмичења.    

    ВРСТЕ  НАГРАДА 

 

  Члан 5 . 

1 )Наставницима који применом нових теоријских и практичних сазнања из области 

образовања и васпитања доприносе квалитетнијем образовно-васпитном раду додељиваће 

се новчана награда у износу од 10,00% до 25,00 % од утврђене зараде запосленог, а по 

оствареном доприносу. 

 

2) За остварене резултате на стручним такмичењима и такмичењима из наставних 

предмета које су ученици постигли на : 

 

 



-републичком такмичењу за освојено: 

- 1.место  висина награде 20,00% од утврђене зараде запосленог; 

- 2. место висина награде 15,00% од утврђене зараде запосленог и 

- 3. место висина награде10,00% од утвршене зараде запосленог. 

 

-међународном такмичењу за освојено: 

-1. место   висина награде 25,00% од утврђене зараде запосленог; 

-2. место висина награде 20,00% од утврђене зараде запосленог и 

 -3. место висина награде 15,00% од утвршене зараде запосленог. 

 

Награде се дају запосленима – предметним  наставницима који су својим 

радом допринели остваривање наведених резултата ученика. Награда се даје за ранг 

такмицења, а не за број ученика, по завршеном такмичењу. 

 

3) За освојена места на конкурсу за избор литераних радова ученика на : 

 

-републичком такмичењу за освојено: 

- 1.место  висина награде 20,00% од утврђене зараде запосленог; 

- 2. место висина награде 15,00% од утврђене зараде запосленог и 

- 3. место висина награде 10,00% од утвршене зараде запосленог. 

 

-међународном такмичењу за освојено: 

-1. место   висина награде 25,00% од утврђене зараде запосленог; 

-2. место висина награде 20,00% од утврђене зараде запосленог и 

 -3. место висина награде 15,00% од утврђене зараде запосленог. 

 

Награда унапред утврђеном новчаном износу наставнику заслужном за остварене 

резултате ученика, даје се не по броју ученика, већ на основу ранга такмичења, по 

завршеном такмичењу . 

 

4) За освојена места на конкурсу за ликовне радове ученика на: 

 

-републичком такмичењу за освојено: 

- 1.место  висина награде 20,00% од утврђене зараде запосленог; 

- 2. место висина награде 15,00% од утврђене зараде запосленог и 

- 3. место висина награде 10,00% од утвршене зараде запосленог. 

  

-међународном такмичењу за освојено: 

-1. место   висина награде 25,00% од утврђене зараде запосленог; 

-2. место висина награде 20,00% од утврђене зараде запосленог и 

-3. место висина награде 15,00% од утврђене зараде запосленог. 

 

 

Награда се даје запосленом заслужном за остварене резултате ученика и даје се не по 

броју ученика, већ на основу ранга такмичења, по завршеном такмичењу. 

 



5) За остварене резултате и успех у спортским такмичењима ученика на : 

 

-републичком такмичењу за освојено : 

- 1.место  висина награде 20,00% од утврђене зараде запосленог; 

- 2. место висина награде 15,00% од утврђене зараде запосленог и 

- 3. место висина награде10,00% од утвршене зараде запосленог. 

 

-међународном такмичењу за освојено: 

-1. место   висина награде 25,00% од утврђене зараде запосленог; 

-2. место висина награде 20,00% од утврђене зараде запосленог и 

 -3. место висина награде 15,00% од утврђене зараде запосленог. 

 

Награда се додељује заслужном запосленом за остварене спортске резултате ученика по 

основу ранга такмичења и даје се не по броју ученика, веч на основу ранга такмичења, по 

завршеном такмичењу. 

 

Запосленима ће се исплатити новчана награда за освојена места, само за  такмичења која 

су предвиђена школским календаром и под окрљем Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја РС.  

  

 ОРГАНИ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА 

 

Члан 6. 

Иницијативу за награђивање запослених може дати сваки запослени у школи, директор 

школе и чланови школскогог одбора. 

 

Члан 7. 

Предлог за  награђивање запослених мора претходно бити изнет на седници Наставничког 

већа које се о њему изјашњава. 

Наставничко веће је обавезно да предлог размотри и о њему одлучи најкасније у року од15  

дана од дана подношења предлога. 

 

Члан8 . 

На одлуку о додељивању награде може се поднети приговор - жалба школском одбору у 

року од 8 дана, од дана доношења одлуке. 

Жалбу може поднети сваки заинтересовани запослени у школи. О жалби одлучује 

Школски одбор у року од 15 дана, од дана када је жалба достављена. 

 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе Посебног 

Колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и 

Правилника о раду код послодавца. 

 



 

Овај Правилник ступа на снагу осамог дана од дана објављивања на огласној табли школе. 

 

Објављен на огласној табли школе дана 27.05.2022.године, заведен под дел. бројем 

840 од 06.06.2022. год. 

 

       Председник Школског одбора 

       ________________________ 

        Стамена Спасић,с.р. 

      

 


